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Babylonische 

ballingschap 

Gemeente van Jezus Christus, 

In het jaar 597 voor Christus is een deel van het 

Joodse volk in ballingschap gevoerd naar 

Babylon. 

Tien jaar later volgde een tweede deportatie en 

in 582 voor Christus is er mogelijk een derde 

deportatie geweest, naar Egypte.  

Dit was het begin van de later talloze Joodse 

gemeenschappen die permanent buiten Juda 

woonden, wat de Joodse diaspora wordt 

genoemd. 

 

Terugkeer De Joden mochten in Babylon hun geloof blijven 

belijden en hadden betrekkelijke vrijheid. 

Sommigen, zoals Daniël, kregen hoge posities 

binnen de regering.  

In 538 v.Chr. werd Babylon door de Perzen 

veroverd en werd het de Joden toegestaan terug 

te keren naar Juda.  

De Bijbelboeken Ezra en Nehemia verhalen 

hierover.  

 

Naast de periode van slavernij in Egypte geldt de 

Babylonische ballingschap in het Oude 

Testament als een zwarte periode. 



In die periode is echter wel het merendeel van 

de Bijbelboeken tot stand gekomen. 

De Bijbelboeken Ezra en Nehemia zijn van na die 

tijd en geven een terugblik. 

Ze beschrijven gebeurtenissen in Jeruzalem aan 

het begin van de terugkeer bij de wederopbouw 

van de stad Jeruzalem en de wederopbouw van 

de tempel, de successen en de tegenslagen. 

 

Spiritueel 
kader 

Toegespitst op het Bijbelboek Nehemia - want 

daaruit hebben we vanmorgen gelezen - 

beschrijft dit niet alleen gebeurtenissen als een 

historisch verslag. 

Het is vooral een geestelijk boek of spiritueel 

boek dat de gebeurtenissen in een kader zet. 

Dat kader wordt gevormd door het verbond van 

God met Israël en de trouw danwel ontrouw van 

het volk.  

 

Dat komt tot een hoogtepunt als de muren van 

de stad voltooid zijn, het Loofhuttenfeest 

gevierd wordt en de wet wordt voorgelezen.  

Dat loopt uit in een belijdenis van schuld. 

De Israëlieten belijden schuld voor hun zonden 

en voor de wandaden van hun voorouders. 

 

God heeft het volk bevrijd, gevoed, gelaafd en 

een thuis gegeven. 

En God heeft het volk zijn geboden gegeven om 

deze relatie, dit verbond, duurzaam te laten zijn. 



Maar de Israëlieten hadden door hun gedrag dit 

verbond verbroken waardoor ze het recht op het 

land hadden verspeeld. 

 

Schuld Wat in de wereldgeschiedenis het toneel is van 

koningen en legerleiders, van politiek en 

captains of industry, wordt geduid als een 

uitvloeisel van gehoorzaamheid en 

ongehoorzaamheid aan de geboden die God 

gegeven heeft. 

Om het beeld van het toneel aan te houden: op 

het toneel staan de acteurs, maar er is ook een 

regisseur. 

Als de acteurs zich niet aan de aanwijzingen van 

de regisseur houden, kan zomaar het script 

gewijzigd worden en kunnen ze uit het stuk 

geschreven worden. 

 

Ik ervaar het als bijzonder dat de mensen 

zichzelf verantwoordelijk houden voor de 

gebeurtenissen, zichzelf en hun voorouders en 

dat ze ook de schuld van hun voorouders op zich 

nemen. 

Door ons ging het mis en wíj kunnen er wat aan 

doen. 

In het Bijbelboek Nehemia wil men een nieuwe, 

zuivere en authentieke start maken. 

 

Waarschuwing 

klimaatrapport 

Een niet mis te verstaan signaal is deze week 

afgegeven door het IPCC, de overkoepelende 



commissie van de Verenigde Naties om de 

wetenschappelijke kennis wat betreft 

klimaatverandering vast te stellen. 

Hoewel wetenschappelijke kennis altijd 

voorlopige kennis is, zullen we dit rapport toch 

uiterst serieus moeten nemen. 

Dit is het beste van wat er aan kennis 

beschikbaar is; beter weten we het niet. 

 

En ook al zijn er vast veel meer processen 

gaande en gaat er ook veel buiten mensen om, 

we kunnen niet ontkennen dat we er een rol in 

spelen. 

En als we onze kinderen en kleinkinderen een 

goed leven gunnen, begint het met een aarde 

waarop enkel al te leven is, een stukje droge 

grond en een aangename temperatuur. 

We hebben niet alles in de hand, maar dat is niet 

het punt. 

Het gaat om wat we wel in de hand hebben en 

waar wij persoonlijk iets aan kunnen doen. 

 

Ontzeggen Simpel gezegd zal het alleen slimmer moeten, 

maar vooral anders en minder. 

Dat zou makkelijk moeten kunnen, want ons heil 

verwachten we niet van de welvaart, van de 

vervuiling en de verspilling. 

Ons heil komt van God, door Jezus die gezegd 

heeft: ‘Ik ben het brood dat leven geeft.’ 

 



Ons gebruik van de aarde, van de grond, de 

grondstoffen en de energiebronnen moet dus 

anders en minder. 

Niet voor iedereen minder, want je kunt de 

armsten niet nog minder laten doen. 

Het zal van de top af moeten, van het rijkste 

deel van de bevolking, het meest producerende 

en consumerende deel, het meest vervuilende 

en verspillende deel. 

En dan komen wij als Nederlanders het eerst in 

aanmerking. 

Wij en onze voorouders dragen schuld. 

 

Dat is op zich allemaal geen nieuws, dat is niet 

speciaal iets voor de kerk, maar het is ook iets 

voor de kerk. 

Daarnaast denk ik dat we juist vanuit het geloof 

de wereld kunnen voorgaan in de bereidheid om 

een andere weg van steeds meer te gaan. 

 

Toekomst Ieder die nu leeft kan misschien nog zeggen: ‘Het 

zal mijn tijd wel duren, na ons de zondvloed.’ 

Maar juist in geloof zouden we in staat moeten 

zijn om verder te kijken.  

In geloof dat de aarde niet van ons is, dat we 

God belijden als de Schepper, dat we Hem 

belijden als onze Verlosser en Inspirator. 

Als het er zo voor staat, wat wordt er dan van 

ons gevraagd? 



En eigenlijk niet alleen nu het er zo voor lijkt te 

staan, maar op welke weg is Jezus ons 

voorgegaan, toen Hij zei: ‘Ik ben het brood dat 

leven geeft’? 

In elk geval op een weg die leven geeft. 

En wat betekent dan dat Hij het brood is? 

 

Brood Brood is er in soorten en maten. 

Brood is er over de hele wereld. 

Het is basisvoedsel, gemaakt uit graan. 

Water en brood is het meest eenvoudige 

waardoor een mens in leven blijft. 

Het is bijzonder dat Jezus zich laat kennen als 

brood, als iets dat gegeten wordt,  

iets dat op gaat.  

En daar gaat het om. 

Door brood te zijn offert Jezus zijn leven voor de 

mensheid.  

Door wie Hij is, legt Jezus voor ons de loper uit 

om Hem na te volgen. 

Belangrijk is dat we als navolgers, als mensen die 

in de weg van Jezus geloven, bereid zijn om ook 

een offer te brengen. 

Om ons hele leven misschien een offer te laten 

zijn. 

Op allerlei manieren brengen we dit tot 

uitdrukking, bijvoorbeeld in het vasten, in het 

bidden, in celibatair leven, in zelfbeperking. 



Juist vanuit het geloof zijn we toegerust om 

stappen te zetten in het behoud van de wereld, 

een plaats voor de mensheid. 

 

Evolutie De wereld gaat wel door, ook als het natter en 

warmer wordt. 

Leven zal er wel zijn; het zal in andere soorten 

evolueren. 

Maar onze inzet is voor het leven van de mensen 

die - zo geloven we - als beeld van God in de 

wereld zijn gezet. 

Als beeld van de God die niet alles voor zichzelf 
eist, maar die leven geeft door zichzelf te 
beperken. 
 

Eeuwig leven Eeuwig leven is dan niet een uitbreiding van het 

leven dat we kennen; nog langer, nog meer van 

hetzelfde. 

Eeuwig leven ligt dan juist in het offer dat je 

brengt. 

Dat is de kracht van de kerk geweest in tijden 

van vervolging, in tijden van crisis en ook in onze 

eigen tijd. 

Laten wij daarom bidden om inzicht en kracht 

om de weg van God, om de weg van Jezus te 

gaan. 

De weg die duurzaam is en toekomst geeft. 

Amen. 

 


