
 
 

 

BEGINZIN 

De man zucht, het valt niet mee nu ze weer terug zijn in Kanaän. De plaats waar hun familie gewoond 

heeft, kon hij wel vinden. Maar er is zoveel verwoest, er is zoveel werk te doen.  

 

VERTELSCHETS  

Herstel offerdienst 

• Wat waren ze blij toen ze van koning Kores terug mochten naar het land Kanaän, het land waar 

ze vandaan kwamen. Maar… alles is zo veranderd. Hun huizen zijn verwoest, de akkers zijn 

jaren onbewerkt gebleven en er wonen andere volken in het land. De Assyriërs hadden vreemde 

volken naar Kanaän gebracht. Zij waren uit angst de God van Israël gaan dienen, maar dat 

deden ze op hun eigen manier. Deze mensen worden Samaritanen genoemd. Zij ontvangen de 

Joden niet vriendelijk. Het land is nu van hen en wat komen die Joden hier doen? 

• Er gaat een oproep door het land om naar Jeruzalem te komen op de 1e dag van de maand 

Tisjri om de Heere offers te brengen. Op die datum is er een nieuwemaanfeest. Dat betekent 

dat het een heilige dag is. De Israëlieten hebben de Heere nodig. Wat moeten ze zonder Zijn 

hulp in Kanaän beginnen? Heb je Zijn hulp ook nodig? Kun jij ook niet zonder de Heere leven? 

Heb jij vandaag al gebeden om Zijn hulp? 

• Daar gaan duizenden Joden naar Jeruzalem. De stad is een puinhoop. Van de prachtige tempel 

van Salomo is niets meer over. Op de plek waar vroeger het brandofferaltaar heeft gestaan, 

wordt een nieuw altaar gebouwd.  

• Jozua en Zerubbabel hebben de leiding. Zij zorgen ervoor dat het altaar wordt gebouwd. Eerder 

heeft de Heere aan Mozes bevel gegeven om elke morgen en avond brandoffers te brengen. 

Dat gebeurt nu ook.  

• Na het nieuwemaanfeest wordt het Loofhuttenfeest gevierd. Een week lang wonen de 

Israëlieten in zelfgemaakte loofhutten. Ze denken dan terug aan de uittocht uit Egypte en dat 

de Israëlieten 40 jaar in de woestijn hebben gewoond. Het is een vrolijk feest. Elke dag wordt 

er geofferd. Brandoffers zijn offers waarbij het gehele dier werd verbrand (behalve de huid van 

het dier, dit werd aan de priester gegeven). Er worden vele offers gebracht. Dit zijn geschenken 

aan God. Degene die het offer brengt, krijgt zelf niets van het dier dat geofferd wordt. De offers 

zijn ook een geschenk van God. Met het brengen van een offer belijd je dat je eigenlijk zelf 

moet sterven. Maar de Heere schenkt ons Zijn offer. Het offerdier sterft in onze plaats. De offers 

wijzen heen naar verzoening. Wij hebben een schuld bij God door onze zonden. Alleen door de 

Heere Jezus kan deze schuld weggenomen worden. Wij kunnen niet betalen voor onze zonden. 

De Heere Jezus is het volmaakte offer. Zijn bloed reinigt van alle zonden. 

 

Begin herbouw tempel 

• Op een open plek staat het brandofferaltaar. Dagelijks worden er offers gebracht. Door deze 

offers worden de Israëlieten eraan herinnerd dat ze niet goedkoop zondigen. De Heere ziet de 

zonden niet door de vingers. Bid jij ook elke dag om vergeving? 



 
 

• Om de open plek liggen nog stapels puin. Dagelijks worden er offers gebracht. Wat zou het 

mooi zijn als de tempel herbouwd wordt. Jozua en Zerubbabel nemen opnieuw de leiding. Al 

het puin moet worden opgeruimd op de plaats waar de tempel moet komen. 

• De Feniciërs worden ingeschakeld om cederhout te leveren, net als bij de tempel van Salomo. 

Steenhouwers en ambachtslieden gaan aan de slag. Mannen uit de stam van Levi van 20 jaar 

en ouder houden toezicht. 

• De bouwers beginnen met het fundament. Er wordt een feestelijke dag georganiseerd. Priesters 

hebben hun priesterkleding aangetrokken. Zij hebben een bazuin in de hand en de Levieten 

een cimbaal. Het volk heeft zich rondom het tempelplein opgesteld. Dan roept Jozua: ‘Blaas op 

de bazuinen!’ De priesters zetten de bazuinen aan de mond, de Levieten slaan op hun cimbalen 

en zetten een loflied in. Er wordt in beurtzang gezongen. Iedereen mag weten dat hier de tempel 

van de Heere opnieuw gebouwd zal worden. Het volk begint te juichen: ‘Hallelujah, loof de 

Heere!’ Zou je mee willen zingen? Juicht jouw hart ook: ‘Loof de Heere, want Hij is goed!’ 

• Tussen het volk staan ook oude priesters en Levieten. Zij denken terug aan de tempel van 

Salomo. Door de zonden van het volk is er zoveel verdriet gekomen. De tempel verwoest, het 

volk in ballingschap. Nu zijn ze een arm volk en moet de tempel van God opnieuw gebouwd 

worden. Zal die tempel ooit zo schitteren als de tempel van Salomo? Ze huilen als ze daaraan 

denken. Het huilen vermengt zich met het juichen.  

 

SLOTZIN  

Tot ver in de omtrek wordt het gejuich en gehuil gehoord. Men kan het gejuich en gehuil niet van elkaar 

onderscheiden. Anderen horen zo dat er wat bijzonders aan de hand is. De Heere wordt gediend!  

 

 


