Terug naar Jeruzalem
In een land, ver weg van Jeruzalem, woont een grote groep Joden. Waarom wonen ze
daar?
Zo’n vijftig jaar geleden trok de koning van Babylonië met zijn leger naar Jeruzalem en
verwoeste de stad. De Joden die in de stad woonden, liet hij meevoeren. Weg uit hun
eigen land, naar het vreemde land Babylonië. En daar wonen ze nu. Al bijna vijftig jaar.
En in zo’n lange tijd, kan er heel veel veranderen. Het machtige leger van Babylonië
werd verslagen door een nog sterker leger. Het leger van de Perzen. En nu is de
Perzische koning de baas. Hij heet Koning Cyrus.
Koning Cyrus is anders dan de vorige koningen. Op een dag schrijft hij een brief aan
iedereen die in zijn grote rijk woont. In de brief staat:
‘Beste onderdanen van mijn grote rijk,
ik, koning Cyrus de Grote, heb een belangrijke boodschap voor iedereen die in mijn
land woont.
De Heer heeft mij de opdracht gegeven om iedereen die bij het Joodse volk hoort naar
Jeruzalem terug te laten gaan. De tempel van de Heer, Zijn huis, ligt in puin. Dat kan
niet zo blijven. Het Joodse volk moet naar Jeruzalem gaan om de tempel weer op te
bouwen. Zo kan de Heer weer bij zijn volk wonen.
Daarom vraag ik, koning Cyrus van het grote Perzische Rijk, aan alle Joden: Ga naar de
stad Jeruzalem en doe mee met de bouw van de tempel!
Ziet u de reis niet zo zitten? Geef dan goud, zilver en andere kostbare spullen mee aan
hen die wel naar Jeruzalem gaan. Geef ook een deel van uw vee. Een schaap, een bokje
of een koe. Dat wat u kunt missen. Zo helpt u mee aan de herbouw van de tempel, het
huis van de Heer, ook al gaat u zelf niet mee.
Met een koninklijke groet,
Cyrus de Grote, stichter en heerser van het Perzische Rijk’
Door het hele rijk verzamelen zich groepen mensen. Samen gaan ze op weg naar
Jeruzalem. Het is een hele optocht. Sommige mannen leiden een ezel met enorme
pakken op de rug. Sommigen dragen de pakken zelf. Als je goed luistert, hoor je
ze rinkelen bij elke stap. De pakken zitten vol goud en zilver. Dat kunnen ze goed
gebruiken om straks de tempel voor de Heer mee te versieren.
Ze krijgen zelfs de schatten uit de tempel mee. Prachtige gouden en zilveren bekers en
duizenden andere voorwerpen. Die waren vroeger uit de tempel geroofd en lagen al die
tijd in de schatkamer van de koning.
Er gaan ook hele kuddes schapen, geiten en koeien mee. Die krijgen ze mee om straks
in Jeruzalem een offer te kunnen brengen. Een offer om de Heer te bedanken dat ze
weer terug zijn in hun eigen stad, Jeruzalem.
Na een lange reis langs rivieren en door woestijnen komen ze aan bij de Jeruzalem.
De stad is een grote puinhoop. De stadsmuren, die vroeger hoog en sterk waren,
staan nog maar op een paar plekken overeind. Van de tempel, wat vroeger het mooiste
gebouw van de stad was, is niets meer over.
Iedereen verzamelt zich op de plek waar eerst de tempel stond. Op de resten van het
altaar bouwen ze een nieuw altaar. Ze brengen een offer aan de Heer. Zo bedanken ze
Hem dat ze na al die jaren terug mogen zijn in Jeruzalem. En ze vragen de Heer om
hulp bij het bouwen van een huis voor Hem.
De volgende dag stropen ze de mouwen op en beginnen met puinruimen. Zo maken ze
ruimte voor de bouw van de tempel.

