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Hoofdstuk 150           
 

Lieve kleinkinderen, 

 

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw emigreerden veel Pomsters naar 

Canada, Argentinië of Nieuw-Zeeland. 

Pomsters zijn inwoners van mijn geboortedorp Kollumerpomp. Je woont in 

Kollumerpomp, maar wanneer je gevraagd wordt waar je woont, dan zeg je: 

‘Op de Pomp.’ 

 

De Christelijke Nationale Lagere school in Kollumerpomp bestond in het jaar 

2002 honderd jaar. Er werd in september van dat jaar een grote reünie 

georganiseerd. Veel oud-leerlingen en oud-onderwijzers en oud-

onderwijzeressen  waren gekomen.  Natuurlijk waren wij als broers en zussen 

daarbij ook alle negen aanwezig. Het was één grote happening waar we met het 

meeste plezier aan terugdenken. Wat was het een groot feest!  

 

Uit het hele land en van ver daarbuiten waren oud leerlingen gekomen.  

Ook uit Canada waren oud leerlingen van mijn vader aanwezig. Wat vond ik het 

mooi om van hen te horen, dat mijn vader zo mooi en zo spannend kon vertellen. 

Ik heb nooit bij mijn vader in de klas gezeten, mijn broers en zussen wel. 

Goede herinneringen hadden die oud leerlingen aan mijn vader, vertelden ze 

me. En welk kind vindt het niet mooi om goede dingen over zijn of haar vader te 

horen? 

 

Ook vertelden die emigranten uit Canada mij, dat ze eigenlijk hun leven lang 

heimwee hadden gehad. Heimwee naar hun geboortedorp Kollumerpomp, maar 

nu ze hier waren, hadden ze toch ook weer heimwee naar Canada, waar hun 

kinderen en kleinkinderen woonden.   

‘Een emigrant,’ zei één van hen tegen mij, ‘voelt zich nooit meer ergens 

helemaal thuis. Altijd is er dat ‘nare gevoel’ dat je in wezen nergens thuis hoort. 

Niet meer in je geboortedorp, maar ook niet in je nieuwe land, waar je met je 

familie woont. Altijd blijft er iets knagen…. 

 

 

Hoofdstuk 150           -        Het tweede Huis        -       Ezra 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
 

Over het grote rijk van Perzië regeerde nu koning Kores of zoals hij ook vaak 

genoemd werd, Cyrus. Hij was een kundig en dapper krijgsheer die veel volken 

overwonnen had. Maar hij was ook een wijs en groot koning. Hij regeerde  heel 

anders dan eerder de wrede koningen van Assyrië en Babel. 

Deze koning wilde geen volken uit hun land wegvoeren naar vreemde en 

onbekende streken. Elk volk dat hij onderworpen had liet hij in hun waarde en 
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de mensen mochten hun eigen goden dienen. Soms, als het zo uitkwam liet hij 

zelfs hun verwoeste tempels weer opbouwen, op voorwaarde dat de mensen daar 

ook voor hem zouden gaan bidden en offers brengen. 

Om die reden zou het volgens hem ook goed zijn dat de tempel in Jeruzalem 

herbouwd zou worden. Die God van dat kleine Juda moest een bijzonder 

machtige God zijn. En die kon je maar beter te vriend houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning Cyrus van Perzië kon je maar beter te vriend houden. 
 

Kores besprak dit punt met zijn raadsheren en kort daarna werd er in alle delen 

van zijn groot rijk een proclamatie bekend gemaakt, waarin stond: ‘Zo zegt 

Kores, de koning van Perzië: de Heer, de God van de hemel heeft mij alle 

koninkrijken op deze wereld gegeven. En nu heeft deze God tegen mij gezegd, 

dat ik een tempel voor hem in de stad Jeruzalem moet laten bouwen. Wie van 

zijn volk is overgebleven, laat die naar Jeruzalem teruggaan en het Huis van de 

Heer, de God van Israël bouwen. Alle mensen die teruggaan naar het land van 

Juda moeten geholpen worden met goud, zilver en alles wat nodig is voor het 

Huis van de God die in Jeruzalem woont.’ 

 

Het was voor de ballingen in Babel een grote dag toen zij de proclamatie van de 

koning lazen. Hoe vaak hadden ze niet met tranen in de ogen teruggedacht aan 

hun oude land, aan de tempel van koning Salomo waar God de Heer boven de 

cherubs woonde. Herinneringen aan hun land, waar eens de Messias zou heersen 

over alle volken op deze aarde. Altijd hadden ze geloofd dat ze eens terug 

zouden keren en nu was het zover! Zelfs zonder dat ze erom gevraagd hadden. 

Nu mocht het! Ze konden het bijna niet geloven, maar het stond er, zelfs met het 

zegel van de koning eronder. 

Natuurlijk begrepen ze dat het niet gemakkelijk zou om daar in het kleine Juda 

een nieuw bestaan op te bouwen. In Babel hadden ze bijna vijftig jaar gewoond 
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en als ze hier weggingen, dan moesten ze veel achterlaten. En vooral voor de 

jonge mensen die hier in Babel geboren waren, zou het niet gemakkelijk 

worden. Maar toch wilden ze gaan. Niet in de eerste plaats om zichzelf gingen 

ze en al helemaal niet om de koning die dacht dat hij met een paar offers in 

Jeruzalem de gunst van de Heer kon kopen. Nee, het ging om de toekomst van 

hun volk. En vooral ging het om de Heer die zijn mensen opriep om zijn heilig 

werk te doen. Voor hem moest alles aan de kant worden gezet. Nee, het was niet 

de koning van Perzië, maar het was de God van Israël die ZIJN VOLK als een 

verdwaalde kudde schapen weer thuis wilde brengen. Hij was zijn volk niet 

vergeten! En daarom klopte het hart zo wild en blonken er tranen van blijdschap 

in hun ogen. 

 

Maar toen de grote blijdschap van het mogen terugkeren naar Jeruzalem een 

beetje gezakt was, wilde lang niet iedereen terug naar het land van Juda. Hier in 

Babel hadden ze hun werk en bedrijven en dat kon je toch niet allemaal zomaar  

achter je laten! Anderen waren erg rijk geworden en wilden hun rijke leventje 

niet opgeven, voor een armoedig bestaan in het land van hun voorvaderen. Weer 

anderen, hier in Babel geboren, voelden er niets voor om naar Jeruzalem te gaan 

en daar die strenge en machtige God te gaan dienen. 

Ja, je kon over emigreren naar het land van Juda gemakkelijk praten, maar je 

wist wat je hier in Babel had en niet wat je in Jeruzalem zou krijgen! 

 

Toen de families die wel gingen zich hadden ingeschreven, werd het toch nog 

een hele karavaan. Met de vrouwen en kinderen meegerekend waren het er zo’n 

veertigduizend. Hogepriester Jozua, de zoon van Josadak ging ook mee en met 

hem vierduizend priesters. Ook een aantal Levieten en poortwachters en 

tempelslaven. Ja, wanneer de tempel weer opgebouwd zou zijn, dan waren er 

meer dan genoeg priesters en hun helpers om de tempeldienst weer te beginnen,  

 

De meeste andere mensen die terug gingen naar Jeruzalem waren boeren, 

ambachtslieden en kleine kooplieden, die de armoede van Jeruzalem verkozen 

voor de schatten van Babel.  

 

Er gingen slechts enkele rijke mensen mee. Er waren slechts zesduizend ezels en 

een paar paarden en kamelen. Ver weg de meeste mensen moesten lopen, vijf 

maanden lang. Maar dat vonden ze niet erg.  Het was toch geweldig dat ze terug 

mochten gaan naar hun oude land! En ze kwamen ook niet met lege handen. 

Want al het goud en zilver dat Nebukadnezar had meegenomen, ja alles wat in 

de tempel van God thuishoorde, had koning Kores hun weer mee teruggegeven. 

En ook van familie en vrienden hadden ze voor onderweg veel eten en andere 

dingen meegekregen.    
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Onder leiding van Zerubbbabel, de kleinzoon van Jojachin, de voorlaatste 

koning van het koninkrijk Juda, begonnen ze aan de terugreis. Ook de nieuw 

benoemde landvoogd Sjesbassar ging natuurlijk mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leiders van de terugtocht uit de ballingschap nar Jeruzalem. 

 

Na een lange reis kwamen ze moe, maar ook blij in Jeruzalem aan. Maar direct 

beginnen met de herbouw van de tempel, dat ging natuurlijk niet. Er lag veel 

verwilderde grond om de stad heen en de beste stukken grond waren in bezit 

genomen door mensen die daar tussen de bergen woonden. Het waren de heel 

arme mensen die van Nebukadnezar daar hadden mogen blijven wonen. Maar er 

woonden nu ook veel Samaritanen en Edomieten, een ruig volk dat hier was 

gaan wonen. Deze mensen dienden hun eigen afgoden en zo nu en dan brachten 

ze ook een offer aan het gouden kalf in Bethel. Ze moesten natuurlijk ook de 

goden van het land  waar ze woonden een offer brengen. Ze dachten dat zij de 

oudste rechten hadden en de ballingen uit Babel werden argwanend met scheven 

ogen aangekeken.  

 

Het duurde maanden voordat iedereen een eigen stukje grond had, waar ze van 

konden leven.  

 

Maar toen eindelijk alles met veel pijn en moeite geregeld was kon het werk 

beginnen. Alle mannen die een stuk gereedschap konden dragen gingen naar 

Jeruzalem. Als eerste werd het grote brandofferaltaar gebouwd, precies op 

dezelfde plek waar het ook in de tempel van Salomo had gestaan. Toen het klaar 
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was  -  er was heel wat te zuiveren en op te ruimen!  -  werd het dadelijk 

ingewijd en vanaf die dag  rookten alle dagen weer de offers tot eer van God en 

werden de heilige feesten in ere hersteld, zoals voorgeschreven stond in de wet 

van Mozes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als eerste werd het grote brandofferaltaar gebouwd. 
 

En toen begon het grote werk: de bouw van de tempel. Net zoals in de dagen 

van koning Salomo, reisden de boden naar Tyrus en Sidon en bestelden daar het 

beste cederhout. Bomen werden gekapt op de Libanon en daarna in grote vlotten 

over de grote zee naar Joppe gevaren.  

Vanuit die havenstad werd het met grote inspanning naar Jeruzalem gesleept. 

Het duurde maanden voordat de eerste vracht hout daar aankwam. Maar in die 

tussentijd zaten ze in Jeruzalem niet stil. Ze waren begonnen om de 

fundamenten van de oude tempel bloot te leggen en daarop te bouwen. Stenen 

waren er genoeg in de omgeving van Jeruzalem en er lagen ook nog stenen 

genoeg van de eerste tempel. In korte tijd waren de fundamenten voor de te 

bouwen tempel klaar en in het tweede jaar, in de tweede maand, werd de eerste 

steen gelegd van het nieuwe tempelgebouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude fundamenten van de oude tempel. 
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Zo’n blijde dag kon je natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Alle mensen 

gingen naar Jeruzalem. Er werden veel offers gebracht en er was muziek van 

trompetten en cimbalen. En toen de priesters met luide stem de Heer geprezen 

hadden, begon het hele volk te juichen. Ver klonk het over de bergen. Wat was 

dit mooi…. 

 

Maar er waren ook mensen die niet mee juichten. Dat waren de oude mensen. 

Zij hadden de ondergang van de eerste tempel nog meegemaakt en waren de  

ellende van die dagen nog niet vergeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar er waren ook mensen die niet mee juichten. 

 

Hier stonden ze bij de fundamenten van de tweede tempel en ze waren de Heer 

heus wel dankbaar dat ze dit nog mee mochten maken, maar in gedachten zagen 

ze weer de vlammen tijdens de verwoesting van de eerste tempel.  

Om hen heen was het gejuich van het volk, maar het was alsof ze weer de wilde 

strijdkreten van de Chaldeeërs hoorden, het wapengekletter, het gedreun van de 

bijlen op de deuren en poorten. 

Natuurlijk gunden ze het volk hun blijdschap, maar zelf zingen konden ze niet. 

Het was alsof ze opnieuw de mars naar Babel moesten maken, dat ze de zweep 

weer voelden, wanneer ze te langzaam liepen. 

En toen de muziek al luider werd, konden ze zich niet meer goedhouden. Ze 

begonnen te huilen, eerst zachtjes, maar al luider en heftiger. Maar in het gejuich 

van de anderen ging het geluid van hun huilen verloren…. 

 

De volgende dagen ging het werk door. Langzaam maar zeker verrezen de 

muren van de tempel. Elke man werkte zo hard hij kon. Wat gaf het dat de zon 

zo onbarmhartig brandde, dat de dagen zo lang en de nachten zo kort waren? Ze 

hadden maar één doel: de tempel moest klaar en dan had God weer een eigen 

huis te midden van zijn volk. 
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Elke man werkte zo hard hij kon. 

 

En toen kwam er iets tussen, waardoor het hele bouwwerk stil lag! De mensen 

die al jarenlang in dit land van Juda woonden, de Edomieten en de Arabieren en 

ook de Samaritanen, die in het noorden woonden, kwamen met de vraag of zij 

mee mochten doen met het bouwen van de tempel. Zij woonden hier nu al zo 

lang. Zij hoorden er volgens hen ook bij en zij wilden best ook de Heer dienen 

en hem offers brengen. Dat zij tegelijkertijd ook hun afgoden wilden blijven 

dienen en ook dat zij al deze jaren nog nooit iets gedaan hadden om de tempel 

van Salomo weer op te bouwen, dat zeiden ze er niet bij! 

De Samaritanen zeiden er nog wel bij, dat zij al heel veel jaren de Heer trouw 

dienden. Maar niet dat zij dat deden volgens de regels van de dienst van het 

gouden kalf in Bethel. En dat was iets waar de Heer van gruwde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie mogen ons niet komen helpen. 
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Zerubbbabel en hogepriester Jozua zeiden kort maar krachtig van nee. Jullie 

mogen ons niet komen helpen.  

 

Was de reden dat Israël in ballingschap was geraakt niet juist dat hun 

voorvaderen altijd maar weer èn de God van Israël èn de afgoden allebei wilden 

dienen! Wilden ze nu in hun oude kwaal terugvallen  en zich weer niet houden 

aan de strenge, maar ook heel duidelijk wet van Mozes? 

En daar kwam nog bij: koning Kores had alleen aan hen de opdracht gegeven 

om de tempel te herbouwen en niet aan hen. Had hij niet al dat goud en zilver 

aan hen toevertrouwd? En aan niemand anders? 

 

De Samaritanen waren niet alleen teleurgesteld, dat ze niet mee mochten doen, 

ze werden ook vreselijk kwaad. Wat dachten die nieuwkomers wel niet! Waren 

zij zoveel minder dan die teruggekeerde ballingen uit Babel? Zij woonden hier 

nog maar twee jaar en deden alsof zij alleen de baas hier waren. O, en als zij niet 

mee mochten doen, dan zou God hen misschien gaan straffen met ziekte en 

hongersnood. Nee, wanneer zij niet mee mochten doen, dan was het veel beter 

dat er helemaal geen tempel kwam! En daar zouden zij wel voor zorgen…. 

 

Vanaf deze tijd begonnen ze de mannen van Juda te plagen en zoveel mogelijk 

in hun vaarwater te zitten. Maar toen het werk wel gewoon doorging, kochten de 

Samaritanen een paar hoge ambtenaren van de koning om en die verboden toen 

om verder te bouwen. Zo kwam het hele bouwwerk stil te liggen. Als een 

schandpaal stonden daar de kale niet afgebouwde muren. En zo lang als koning 

Kores regeerde over Perzië en ook nog na hem koning Cambyses werd er niet 

verder gebouwd. Het leek alsof dat de tempel nooit afgebouwd zou worden en 

dat de Heer, de God van Israël, nooit weer een tempel in Jeruzalem zou krijgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kale niet afgebouwde muren 
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Maar toen de jaren verstreken en de ballingen uit Babel de moed al lang hadden 

opgegeven, dacht God aan zijn volk en gaf Hij uitkomst. 

Twee profeten, Haggai en Zacharia begonnen het volk moed in te spreken en 

wezen het volk op hun plicht.  

‘Ga naar de bergen!’ riep Haggai. ‘Haal daar hout vandaan en bouw Mijn huis 

weer op, zegt de Heer. Dat zal Mijn wens zijn, zegt onze God, want dan kan Ik 

door jullie weer vereerd worden.  

Jullie dachten dat jullie veel graan zouden oogsten. Maar jullie hebben maar 

weinig binnengehaald. En dat kleien beetje heb Ik ook nog vernietigd. Weten 

jullie wel waarom Ik dat heb gedaan? Waarom er gen regen is gevallen en er 

niet genoeg te eten is? Omdat er van Mijn huis niets meer over is en jullie alleen 

maar bezig zijn met jullie eigen dingen. Met jullie land en huizen, en dat terwijl 

Mijn huis in puin ligt.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De profeet Haggaï. 

 

De mannen van Juda schaamden zich en zonder zich verder nog te storen aan 

hun tegenstanders, begonnen met nieuwe moed weer te bouwen. 

En voor alle mannen die bang waren en klaagden dat het bouwwerk nooit klaar 

zou worden, had de profeet Zacharia een heerlijk Godswoord: ‘De handen van 

Zerubbbabel hebben dit huis gegrondvest en zijn handen zullen dit huis ook 

afbouwen, zodat jullie zullen weten, dat de Here God mij naar jullie gestuurd 

heeft.’ 

 

Nog één keer probeerden de tegenstanders om de bouw van de tempel  te keren. 

Het gevolg daarvan was dat de landvoogd van ‘Over-de-Rivier’, de provincie 

waar Juda in die jaren bij hoorde,  hoogstpersoonlijk zelf naar Jeruzalem reisde 

om te zien hoe de zaken ervoor stonden. 

Zerubbbabel en zijn helpers vertelden hem dat een paar jaar eerder koning Kores 

de opdracht had gegeven om deze tempel in Jeruzalem te herbouwen. In één van 

de regeringsgebouwen moest dat koninklijk edict wel te vinden zijn. De 
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landvoogd stuurde een bode naar Babel en inderdaad, in de archieven van het 

paleis kwam dit besluit weer tevoorschijn. De ballingen in Jeruzalem hadden 

geen woord teveel gezegd. Vanaf die tijd was er niemand meer die de bouw van 

de tempel in Jeruzalem in de weg durfde te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de archieven van het paleis kwam dit besluit weer tevoorschijn. 

 

En dat niet alleen, Alle inwoners van het land moesten meehelpen met jongvee, 

rammen, zout, olie en wijn, ‘zodat aan de God van de hemel elke dag voldoende 

offers gebracht konden worden en daar gebeden moest worden voor de koning 

en zijn kinderen.’ 

 

En zo is het toen verder gegaan: geen landvoogd noch Samaritaan durfde nog 

naar de ballingen een vinger uit te steken. Geen Edomiet noch Arabier diende 

meer een klacht tegen hen in. In het zesde jaar van de regering van koning 

Darius was alles klaar en werd de nieuwe tempel ingewijd met zang en muziek 

en heel veel offers. 

Dat jaar werd voor de eerste keer weer in Jeruzalem het Paasfeest gevierd, zoals 

het hoorde volgens de wet van Mozes…. 

 

Bij de ballingen uit Babel was de blijdschap groot, toen de tempel klaar was. Het 

was bijna twintig jaar geleden sinds de grote karavaan uit Babel teruggekomen 

was. Maar nu had de Here God weer zijn Huis in Jeruzalem. Nu wilde Hij weer 

wonen te midden van zijn volk. 

 

Wat gaf het dat deze tweede tempel niet zo mooi was als de tempel van Salomo? 
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Paasfeest vieren zoals inde wetten van Mozes voorgeschreven was. 

 

Had de profeet niet gezegd dat de heerlijkheid van deze tweede tempel groter 

zou zijn als die van de eerste? Zeker, het moest allemaal nog komen en op dit 

moment leek het er niet veel op, maar ze twijfelden niet meer. Eens zou het 

grote rijk van koning David in ere hersteld worden. Nu was Juda nog een heel 

klein stukje land in het grote Perzische rijk, in de verste uithoek van de 

provincie van ‘Over-de-Rivier’, maar eens zou Jeruzalem de hoofdstad worden 

van de hele wereld. Dan zou er weer een koning uit het geslacht van David op 

de troon zitten, die ‘de heidenen met een ijzeren scepter zou regeren.’ En hoe 

snel zou dat al zijn?  

 

En terwijl de mannen van Juda droomden over hun Messias, die in zijn 

koningsheerlijkheid zou komen en van wilde heidenvolken die zich allemaal 

zouden buigen voor hun Heer, de God van Israël, stond er in de koningsstad 

Susan een machtig vijand op, die heel het volk van Israël, zowel in Perzië als 

ook in Juda, als ongedierte wilde vernietigen….  

 

 

 


