
Beste luisteraars, fijn dat je weer meeluistert! 
 
De afgelopen dagen (17 april – 23 april) zijn wij begonnen met het Bijbelboek Nehemia (Hoofdstuk 1 t/m 
hoofdstuk 3:10). In hoofdstuk 1 hoort Nehemia over de slechte toestand van het Joodse volk. Ook hoort 
Nehemia dat de muren nog steeds niet herbouwd zijn. Wij lezen dat dit Nehemia veel verdriet doet. Het 
drijft hem uit in het gebed naar de HEERE. In hoofdstuk 2 geeft koning Arthasasta aan Nehemia 
toestemming om naar Jeruzalem te gaan de situatie te bekijken. In Jeruzalem ondervindt Nehemia 
tegenstand maar hij blijft op de HEERE vertrouwen. In hoofdstuk 3 begint de wederopbouw.  
 
Dit Bijbelboek is in “ik-vorm” geschreven. Maar ondanks dat het in “ik vorm” is, bedoeld Nehemia niet 
zichzelf, maar hij zoekt de eer van de HEERE en het belang van zijn volk. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
In het gebed van Nehemia lezen wij: Wij hebben het ganselijk tegen U verdorven; en wij hebben niet 
gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die Gij Uw knecht Mozes geboden hebt. 
Wij leren hieruit dat de HEERE lankmoedig is. Hij moet de zonde straffen. Hij is nog verdraagzaam. Ook wij 
krijgen nog genade tijd. De HEERE is ook in de 21e eeuw nog steeds lankmoedig. De HEERE is goed en 
vriend’lijk en weldadig, barmhartig, mild, lankmoedig en genadig (psalm 145:3 berijmd). 
 
Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? Nehemia is in nood, en gebruikt in het gebed woorden die de 
HEERE Zelf heeft gesproken. Hij gebruikt in het gebed woorden en zinnen vanuit de Schrift. Dit leert ons 
hoe laag de HEERE heeft willen afdalen tot deze wereld. Hij heeft Zijn Woord gegeven en wij mogen in het 
gebed Zijn woorden uit de Schrift gebruiken. Verlang je – onverdiend – naar vergeving van zonden? Denk 
dan bijvoorbeeld aan Psalm 32: Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. 
Dan mogen wij Zijn Woorden gebruiken in het gebed: HEERE, wilt U mijn overtreding vergeven? Mijn zonde 
bedekken? Want dan ben ik welgelukzalig.  Want U zegt: Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, 
wiens zonde bedekt is!  Dit is dan onverdiend pleitten op Zijn Eigen Woord! Dit laat zien hoe laag de HEERE 
is afgedaald tot zondige mensen. Hij is met Zijn Woord afgedaald in onze huizen. Als wij zijn Woord lezen 
of horen dan komt de HEERE middelijk tot aan ons hart. Nu is het gebed nodig of de HEERE Zijn Woord niet 
alleen tot aan het hart wil brengen, maar ook in het hart. 
 
Wat wij ook kunnen leren over God? Nehemia krijgt een verlangen om naar Jeruzalem te gaan. Hij 
verlangt naar het herstel van Jeruzalem en Zijn tempel en Zijn inzettingen. Is dit verlangen van Nememia 
zelf, of is dit verlangen door de HEERE geschonken? 
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Nehemia heeft belangstellende vragen. Ondanks dat Nehemia schenker is in het paleis in Susan wil hij 
weten hoe het met zijn landgenoten gaat en hoe de toestand in Jeruzalem is. Nehemia heeft een hoge 
positie maar blijft begaan met zijn medemens. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven wordt hier 
zichtbaar in de praktijk gebracht. Wat een les ook voor de mens die zo vaak op zichzelf gericht is. 
 
Wat wij ook kunnen leren: De koning vraagt aan Nehemia wat zijn wens is. Het is opmerkelijk dat Nehemia 
eerst tot de HEERE bidt. Dit laat zien dat Nehemia de HEERE echt nodig heeft. Wat een les voor de mens 
die met veel dingen de HEERE niet nodig heeft. Wij lezen ook dat het een kort gebed is. Dit laatste is ook 
een les voor ons. Ook wij kunnen in situaties komen dat wij in directe zin wijsheid van de HEERE nodig 
hebben en dan is een kort gebed genoeg. De HEERE let op de oprechtheid van het gebed. 
 
Wij zien bij Nehemia dat “Ora et Labora” – “Bid en Werk” - in de praktijk wordt gebracht. 
Na dit gebed wacht Nehemia niet af maar hij gaat naar de koning en vraagt toestemming om naar 
Jeruzalem te gaan. Wat een mooi handvat voor de dagelijkse praktijk van het leven. Eerst het gebed en 
daarna aan het werk. 
 
In hoofdstuk 2 reageert de koning positief. Nehemia krijgt toestemming om naar Jeruzalem te gaan, en 
Nehemia ziet hierin de hand van de HEERE want er staat; En de koning gaf ze mij, naar de goede hand 
mijns Gods over mij.  Wij kunnen hieruit leren dat de HEERE alle dingen bestuurt. Nehemia ziet de hand 
van de HEERE in het besluit van de koning. Het is nodig dat wij in ons leven voortdurend de hand van de 
HEERE opmerken in grote én kleine dingen. 
 
De priesters beginnen bij de Schaapspoort waardoor de schapen gebracht werden om in de tempel 
geofferd te worden. Het is opmerkelijk dat juist de priesters bezig gaan met het herstellen van de  
Schaapspoort. Deze poort wordt ook als eerste in gebruik genomen zodat de dienst van de HEERE kan 



beginnen. Wij leren hieruit dat de wederopbouw ordelijk verloopt. Er zit structuur in. Er is gedrevenheid te 
bespeuren. Ook dit zijn rijke lessen voor het dagelijkse leven!  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema? 
Denk aan het thema ‘zonde’. Nehemia bidt; en ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die wij 
tegen U gezondigd hebben; ook ik en mijns vaders huis, wij hebben gezondigd. 
Vanuit dit gebed leer je bijvoorbeeld ook iets over het woord ‘belijden’. Belijden is eerlijk vertellen en 
toegeven wat de zonde is en hoe je verder wilt leven. 
 
Denk ook aan het woord ‘naaste’. De naaste is in het Oude Testament een volksgenoot. De HEERE eist in 
Zijn wet dat wij onze naaste liefhebben als onszelf. Dit komt zo sprekend openbaar in het leven van 
Nehemia. 
 
Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? 
Nehemia kent de Schrift goed. Nehemia bidt tot de HEERE met woorden die de HEERE zelf heeft gegeven. 
Bijvoorbeeld, in vers 5 van hoofdstuk 1 lezen wij: En ik zeide: Och HEERE, God des hemels, Gij grote en 
vreselijke God. In Deuteronomium 10:17 lezen wij: Want de HEERE uw God, (…) die grote, die machtige en 
die vreselijke God. Er zijn nog meer voorbeelden te noemen. In de Bijbel met uitleg staat hiervan bij 
hoofdstuk 1 een mooi overzicht. Het is de moeite waard om dit op te zoeken. 
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 
Nehemia doet in Jeruzalem eerst grondig onderzoek voordat hij begint met bouwen. Een praktisch 
handvat voor het dagelijkse leven is bijvoorbeeld: “bezint eer gij begint”.  
 
Het verval van Jeruzalem is voor Nehemia tot groot verdriet. Wij lezen: En het geschiedde als ik deze 
woorden hoorde, zo zat ik neder en weende, en bedreef rouw, enige dagen; en ik was vastende en 
biddende voor het aangezicht van den God des hemels.  
Dit gedeelte houdt ons een spiegel voor. Zijn wij ook zo begaan met onze medemens in nood? Kennen wij 
de gebedsgestalte van Nehemia als het gaat om bijvoorbeeld kerkverlating? Of kerkscheuring? Nehemia is 
hier ons allen tot een voorbeeld. Hij sprak niet alleen over de toestand van Jeruzalem, maar hij zat neder 
en weende, en bedreef rouw, enige dagen. 
 
Nehemia vraagt of de HEERE hem gunst wil geven bij de koning. Nehemia wil graag dat hij naar Jeruzalem 
kan gaan. Wij leren hieruit dat Nehemia zijn grote doel wil bereiken in de weg van onderdanigheid en 
gehoorzaamheid aan de koning. Zonder zijn toestemming wil hij niet gaan. Hoe schittert hier het vijfde 
gebod in het leven van Nehemia. Eert uw vader en uw moeder, dat betekent onderwerping en 
gehoorzaamheid aan een ieder die boven ons is gesteld op de plaatsen waar wij ons begeven. 
Bijvoorbeeld in de gezinnen is de gezagsverhouding: ouders-kinderen. Op de scholen: leraren-leerlingen. 
In het bedrijfsleven: werkgevers-werknemers.  
 
Ook zien wij dat Nehemia een biddende leider is. Het bidden om het herstel van Jeruzalem gaat gepaard 
met (persoonlijke) schuldbelijdenis. Wij lezen; en ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die 
wij tegen U gezondigd hebben; ook ik en mijns vaders huis, wij hebben gezondigd. Hij beleed niet alleen 
voor het aangezicht van de HEERE de zonden van anderen maar ook zijn eigen zonden.  
 
Nehemia verlangt naar het herstel van Jeruzalem. Ons bestaan is door de zondeval ook een puinhoop 
geworden. In het paradijs was het goed tussen de HEERE en de ziel, maar door de zondeval is het leven 
met de HEERE verbroken en hierdoor ‘afgebroken’. Het is nodig dat de Heilige Geest onze ogen hiervoor 
gaat openen zodat wij bidden om een persoonlijk herstel. Als door genade, dit wonder in ons leven mag 
plaatsvinden, dan mogen wij weer leven vanuit de herstelde gemeenschap met de HEERE. Dan is ons hart 
vanuit de vervallen toestand weer opgericht en hersteld en gebouwd op hét Fundament Christus! En dat 
herstel geeft een onbeschrijfelijke blijdschap in het hart! Nehemia heeft hard gewerkt aan de 
wederopbouw. In de 21e eeuw wordt er ook hard gewerkt en er worden veel woningen gebouwd en 
verbouwd. Zijn wij in dit leven ook werkzaam gemaakt als het gaat om de woning uit Johannes 14:2? 
 
Beste luisteraars, fijn dat je hebt meegeluisterd! Met de woorden vanuit Jakobus indien de Heere wil en 
wij leven zullen, graag tot volgende week! 
 


