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Terug naar Jeruzalem  

Een lange stoet mensen loopt door de heuvels in de 

richting van Jeruzalem. Ze hebben al ver gereisd. Ze 

komen helemaal uit het land Babylonië. Daar zijn ze 

geboren. Ze hebben Jeruzalem, de stad van hun 

eigen volk, nog nooit gezien.  

De oude Jora loopt ook mee met de stoet. Jora’s 

haren zijn al grijs. Hij heeft de stad Jeruzalem al wél 

eerder gezien. Heel lang geleden, toen Jora nog 

jong was, woonde hij in Jeruzalem. Hij speelde er 

op de drukke pleinen, hij streelde met zijn handje 

langs de sterke muren die om de stad heen stonden 

en hij ging elke week met zijn vader en moeder 

naar de tempel van God, die ook in Jeruzalem 

stond.  

Jora’s oude ogen glimmen als hij aan dat mooie 

Jeruzalem terugdenkt, maar meteen daarna 

worden zijn ogen dof. Want als klein jongetje zag 

Jora ook hoe soldaten van Babylonië de stad 

binnenkwamen. Er was oorlog. De vreemde 

soldaten maakten de muren kapot en brandden de  

 

 

 

 

 

 

 

tempel af. Jora heeft nooit meer op de pleinen 

gespeeld. De vreemde soldaten hebben de kleine 

Jora gevangengenomen, samen met zijn familie en 

samen met heel veel mensen van zijn volk, en ze 

hebben hem naar Babylonië gebracht.  

Jora heeft Jeruzalem nooit meer teruggezien. Tot 

vandaag. Er zijn jaren voorbij gegaan. Jora is een 

oude man geworden, maar vandaag zal hij 

Jeruzalem eindelijk weer zien!  

Babylonië heeft een nieuwe koning gekregen: 

koning Cyrus. Cyrus is een goede koning. Van deze 

koning mogen de mensen van Juda teruggaan naar 

Jeruzalem. De mensen van Juda mogen de stad 

weer opnieuw opbouwen. Jora is nu al bijna bij 

Jeruzalem. Daar achter de heuvels is het. Nog een 

paar stappen en…  

O nee! Jora schreeuwt het uit van verdriet. Het is 

nog erger dan hij dacht. De stad is helemaal kapot. 

Komt dat ooit nog goed? Misschien wel. Zie je wat 

er gebeurt? De mensen van Juda staan met zijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allen in het midden van de stad, op de plek waar 

ooit de tempel heeft gestaan. De tempel is weg, 

ingestort en verbrand, maar als je goed kijkt, zie je 

dat de mensen de puinhopen hebben opgeruimd. 

Ze hebben de grond weer vrijgemaakt. Ze graven en 

ze leggen stenen neer. Het zijn de stenen waarop 

straks de nieuwe tempel gebouwd wordt: de 

fundamenten. En bij die fundamenten staan de 

priesters, die in de tempel werken. Zij zijn samen 

met de andere mensen uit Babylonië teruggekomen 

en ze blazen op trompetten. Ze slaan op trommels 

midden tussen alle kapotte gebouwen en stenen. 

Ze vieren feest en ze juichen, want de tempel kan 

dan nu wel verwoest zijn, maar hij zal opnieuw 

worden opgebouwd! Deze eerste stenen zijn daar 

het begin van.  

En zie je Jora? Hij staat vooraan. Jora huilt. Hij huilt 

van verdriet over de verwoeste stad, maar hij huilt 

ook omdat hij blij is. God is goed. Als klein jongetje 

zag Jora hoe zijn stad kapot werd gemaakt door 

soldaten. Nu ziet Jora als oude man hoe God de 

stad weer opnieuw begint te bouwen. Het komt 

goed met Jeruzalem!. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


