Schets 1 – Een biddende werker
A. Doel
1. Betekenis benoemen. De leden krijgen informatie over de achtergronden van Nehemia. Er is voor
een overdracht in briefvorm gekozen.
2. Actualiteit aangeven. Er is veel te leren van het gebedsleven van Nehemia. Het is belangrijk om
het onderwijs dat we in deze hoofdstukken over het gebed van Nehemia krijgen, door te trekken
naar het leven van de jongeren. In het boek Nehemia gaat het onder andere over de bouw van
de muur. Een stad zonder muur was onbeschermd. Uit dit beeld zijn geestelijke lijnen te trekken.
Ook om ons leven hebben we een ‘muur’ nodig. Zonder geloof in de Heere Jezus en zonder
gehoorzaamheid aan Hem zijn we als een onbeschermde stad. De Heere wil een muur zijn voor
degenen die Hem vrezen. Het is levensgevaarlijk om de vijand binnen te laten, temeer omdat de
vijand van nature al in ons zit.
3. Christus centraal stellen - de persoonlijke spits. Nehemia lijkt in zijn bidden op de Voorbidder
Jezus Christus. Christus bidt voortdurend voor Zijn Kerk. Hij heeft de zonden van velen op Zich
genomen en weggedragen. Het gaat Hem nog meer om de eer van God dan Nehemia.

B. Achtergrondinformatie
Reformatie vanuit het bidvertrek (Neh. 1)
In dit hoofdstuk maken wij kennis met Nehemia. Zijn naam betekent: 'De Heere heeft getroost'. Hij
bekleedt een hoge functie aan het hof in Susan, de hoofdstad van Perzië. De schenker (vers 11) was
een bijzondere vertrouweling van de koning. Deze koning heette Arthahsasta I, koning van Perzië, met
de bijnaam Langehand. Hij heeft geregeerd van 465-424 v. Chr. Zo kunnen wij uit vers 1 opmaken dat
het boek Nehemia ons verplaatst naar het jaar 445 v. Chr.
Hoofdstuk 1 bestaat voor het grootste deel uit een gebed, namelijk vers 5-11. Wat was de aanleiding
tot dit gebed? Er is een gezelschap uit Juda gekomen. Een van hen is Hanani, een broer van Nehemia
(vgl. 7:2). Vol belangstelling doet Nehemia navraag naar de situatie van hen die intussen uit de
ballingschap naar Juda waren teruggekeerd. Sinds de toestemming van koning Kores (Ezra 1:1-3) in
549 v. Chr. zijn grote aantallen ballingen teruggekeerd.
Het verslag van Hanani is teleurstellend. Het gaat niet goed. Men heeft in het vaderland te kampen
met tegenwerking (vooral van de Samaritanen) en de opbouw van het land wil niet lukken. Van de stad
Jeruzalem liggen de muren en poorten in puin.
Nehemia is onder de indruk van dit bericht. Het grijpt hem aan. Het lot van zijn volk gaat hem ter
harte. Heeft God hem misschien daarom zo'n hoge positie gegeven, zodat hij iets kan doen voor zijn
volk? Nehemia bidt tot de Heere. Het werk van Nehemia begint met gevouwen handen! Nehemia is
niet alleen in dienst van een aardse koning, maar legt nu zijn zorgen en gebed neer voor de Koning van

hemel en aarde. Dit gebed laat duidelijk zien dat het werk in Gods Koninkrijk niet afhangt van
menselijke kwaliteiten. Het grote werk, waartoe God Zijn knecht roept, begint in biddende
afhankelijkheid.
Als we letten op het gebed van Nehemia kunnen we verschillende elementen ontdekken. We vinden
bij Nehemia grote eerbied voor Gods majesteit (vers 5a), het pleiten op Gods verbond en
goedertierenheid (vers 5b, 8-10) en een ootmoedig belijden van zonde en schuld (vers 6-7). In vers 11
geeft hij bovendien aan wat hij graag zou willen: Hij wil graag een middel in Gods hand zijn bij de
vervulling van Gods beloften. Daarvoor is nodig dat de koning zijn vraag positief beantwoordt.
Voordat Nehemia aan het werk gaat, zien we al een biddende relatie met de Heere in zijn leven. Dat
heeft ons ook vandaag nog veel te zeggen. 'Doe het toch Uw knecht gelukken', zo bidt Nehemia in vers
11. Hoe vaak loopt wat wij doen op een mislukking uit en moeten we tegen onszelf en tegen elkaar
zeggen: we vergaten het gebed en dachten het zelf wel te kunnen. Onze start moet zoals die van
Nehemia zijn. Laat deze houding heel ons werk doortrekken. 'Heere, doe het ons toch lukken! En laat
ook ons in Uw Rijk mogen dienen!'
Koninklijk verlof (Neh. 2:1-12)
Vier maanden zijn verstreken na het verslag in hoofdstuk 1.
In de maand Nisan, maart-april, (vers 1) zit de koning op zijn troon; de koningin is ook aanwezig (vers
6). De schenker Nehemia komt bij de koning om de wijnbekers te vullen. De scherpe blik van de koning
heeft de neerslachtige stemming van zijn dienaar opgemerkt. 'Waarom is uw aangezicht treurig?'
Nehemia schrikt! Het was in die dagen heel onfatsoenlijk en in strijd met de etiquette om in het bijzijn
van de koning somber te kijken. Hij vertelt de koning de reden van zijn verdriet. Het is om de toestand
van de stad, waar de graven van zijn voorouders zijn en die nu vervallen zijn. Ook de heidenen kenden
de plicht de graven tegen schending te bewaren. De koning, die goed gehumeurd is, vraagt
meelevend: 'Wat verzoekt gij nu?'
Het flitst door Nehemia heen: nu is het ogenblik gekomen! Van dit gesprek hangt Israëls voorspoed af.
Arthahsasta is geen vriend van de Joden; door zijn beslissing is de tempelbouw pas stil komen te liggen
(Ezra 4:23). Hij doet een schietgebed (vers 4b). Van het hof te Susan naar het hemelhof waar de Heere
woont. Zonder woorden, meer een zucht, want de vragende blik van de koning is op hem gericht. 'O
HEERE, help me nu!'
Beleefd en vrijmoedig doet hij zijn verzoek. Ten eerste, of hem verlof gegeven kan worden om de stad
op te bouwen (vers 5). Ten tweede, of de koning hem brieven mee wil geven voor de landvoogden
door wiens gebied hij zal trekken, zodat zij hem daar toestemming voor zullen geven (vers 7). In de
derde plaats een brief bestemd voor Asaf, de hout-opzichter van de koning, want er is hout nodig voor
de burcht van de tempel, voor de stadsmuur en voor de ambtswoning, die Nehemia zal betrekken
(vers 8). Nehemia heeft zijn verzoek gedaan. Vol spanning wacht hij af wat de koning zal zeggen. De
koning stelt hem eerst een vraag. Hoeveel tijd denkt Nehemia voor dit alles nodig te hebben (vers 6)?
Nadat Nehemia verteld heeft hoe lang dit ongeveer gaat duren, stemt de koning toe.
Opvallend is het slot van vers 8. Door het geloof vertelt Nehemia hoe God dit alles bestuurd heeft. Als
we zo’n gebedsleven kennen als Nehemia, dan merken we op hoe de Heere werkt. Wie niet bidt, ziet

vaak ook Gods regering niet. Het gebed van die ene man daar aan dat verre hof in Susan heeft invloed
op de loop van de wereldgeschiedenis. Nehemia mag vertrekken, met de gevraagde brieven in zijn zak,
onder de hoogste bescherming. Een legerafdeling met ruiters gaat mee (vers 9).
Als de vijanden van de Joden horen dat Nehemia in aantocht is, besluiten zij daartegen verzet te
bieden. Sanballat en Tobia (vers 10) zullen ervoor zorgen dat de wederopbouw niet zomaar gaat.
Het is ook hier weer duidelijk: al het werk dat gericht is op de opbouw en uitbreiding van Gods
Koninkrijk heeft vijanden. Geloven en strijden zijn met elkaar verbonden.
Suggesties voor verdieping
 Bijbel: Deut. 4:25-27, 5:31, 30:2-4
 Geloofsbelijdenis: H.C. zondag 45, zondag 48
 Literatuur:
Drs. P. Cammeraat – Leren en Leven deel 2 – Uitgeverij Kok, Kampen
Ds. J.H. Velema – Biddend Bouwen – Uitgeverij Groen, Heerenveen
Ds. C.G. Vreugdenhil – Nehemia, een man van gebed en volharding – Uitgeverij Boekhout,
Scherpenisse (zie voor deze preken over Nehemia ook www.prekenweb.nl)

C. Suggesties voor de avondinvulling
Alternatieve startopdrachten
- Maak van karton of hout een schijf van 5 en behandel de startopdracht interactief. Laat een
wijzer draaien. Als de wijzer stopt bij het gedeelte, stel je de vraag. Wie het antwoord als
eerste roept, krijgt een punt.
- Maak kaartjes met wie, wat, waar, wanneer en hoe. Je trekt een kaartje en noemt alleen
het woord. De jongeren moeten zelf in de schets bij de schijf van 5 de vraag erbij zoeken en
het antwoord geven.
Tip: Omdat we in deze Handreiking het hele boek Nehemia willen behandelen, kunnen de te lezen
Bijbelgedeelten voor een (jonge) groep wat lang zijn. Je kunt er als leidinggevende voor kiezen een
aantal verzen samen te vatten en de rest met elkaar te lezen, zodat de jongeren toch de hoofdlijn
vasthouden.
Het boek Nehemia is best lastig voor -16 jongeren. Om de geschiedenis dichtbij te brengen, doen
we dat vanuit het perspectief van de zoon van Nehemia. Om duidelijk te maken dat dit een
fantasiepersoon is, verwoorden we dat in schets 1: “John moet een inleiding schrijven voor de -16
over Nehemia. Ineens krijgt hij een super-idee! Als hij nu eens net doet of hij een zoon van
Nehemia is…” Verwoord als leidinggevende richting je jongeren duidelijk dat de gebeurtenissen
wáár zijn, maar dat de persoon Nathan ben Nehemia bedacht is.

Niveau 1

Niveau 2

Bijbel
1. De vragen van de schijf van 5.
2. Was Nehemia al vaker treurig bij de koning
geweest (2:1)?
3. Wat vroeg de koning aan Nehemia (2:6)?

Bijbel
Je kunt behalve Neh. 1 en 2 vers 1-12, ook
enkele verzen uit Deut. betrekken: 4:25-27,
5:31, 30:2-4a.
1. Wat heeft het gedeelte uit Deut. 4:25-27 met
dit gedeelte te maken?
2. Waar staat in hoofdstuk 1 dat Nehemia zegt
dat hij ook gezondigd heeft, hij en zijn vaders
huis?
3. De vragen van de schijf van 5.

Keuzevragen
Kanotocht, 1, 3 ,5, 6, en Stellingen 1 en 4

Keuzevragen
Kanotocht, 2 ,3, 4, 5, 6 en Stellingen 1 t/m 5.

Overige verwerking
1. Schrijf John terug.
2. In tijdschriften en folders zoeken naar
voorbeelden waardoor de vijand bij jou
binnen kan komen (zie vraag 4).
3. De reis van Jeruzalem naar Susan laten zien
in een atlas of op een kaart als je die hebt.

Overige verwerking
1. Schrijf John terug.
2. In het boek De heilige oorlog van Bunyan
gaat het over het openen van de oogpoort en
oorpoort. Lees hier een klein stukje uit voor,
of zorg voor een kopie.
3. In tijdschriften en folders zoeken naar
voorbeelden waardoor de vijand bij jou
binnen kan komen (zie vraag 4).
4. Zoek in het doopformulier op wat God
precies beloofd heeft bij jouw doop.

D. Antwoorden en suggesties
Startopdracht: de schijf van 5 (pag. 6)
Laat de vragen van de schijf van 5 maken of behandel deze zoals besproken bij ‘Alternatieve
startopdracht’.
1. Nehemia is een weggevoerde balling.
2. De schenker van de koning.
3. Hij werkt in Susan, de hoofdstad van Perzië.
4. Hij werkt meestal met een blij gezicht, maar nu komt hij bedroefd bij de koning.
5. Het is het twintigste jaar van de Perzische overheersing.
6. Hanani is een broer van Nehemia.
7. Hij komt op bezoek en vertelt dat de muren van Jeruzalem nog in puin liggen.

8. Uit Jeruzalem.
9. Hij is bedroefd.
10. Hij woont waarschijnlijk sinds het teruggaan van Ezra in Jeruzalem.
Kanotocht (pag. 6)
Laat de jongeren hier persoonlijk antwoord op geven.
Vragen
1. We kunnen hiervan leren dat we bewust moeten bidden. Niet gedachteloos wat prevelen,
maar eerst nadenken voor we gaan bidden. We vergeten vaak dat de Heere heilig is. Ook de
schuldbelijdenis van Nehemia heeft ons wat te zeggen: Is er sprake van kerkelijke zorgen en
geestelijke nood, dan moeten we ook eerlijk naar onszelf kijken.
2.

Nehemia pleit voor zijn volk. Daarin lijkt hij op de Heere Jezus.

3.

a. Een schenker zou gemakkelijk gif in de beker kunnen doen. Daarom moest hij echt te
vertrouwen zijn. Vaak moest de schenker eerst zelf uit de beker drinken en daarna de beker
onmiddellijk aan de koning overhandigen.
b. Het is moeilijk om te beoordelen of Nehemia niet gelijk met Ezra terug had moeten gaan. De
meeste ballingen bleven, omdat ze het prima hadden in Babel. De echte godvrezende Joden
hunkerden ernaar om terug naar Jeruzalem te gaan. Maar we weten de reden van Nehemia
niet. Daarom moeten we voorzichtig zijn met ons oordeel.
c. Persoonlijk, iedereen zal weer anders tegenover allochtonen staan. Het gaat om het gesprek.
Verschillende omstandigheden: Is er een asielzoekerscentrum in de buurt? Zijn er veel
allochtonen in eigen woonplaats of juist niet?
d. Tot in de Tien Geboden toe is er sprake van de eis om zorgzaam met de vreemdeling om te
gaan, zie met name de weergave van het vierde gebod in Deut. 5. In het O.T. kwamen
buitenlanders met God en Zijn dienst in aanraking, wanneer ze in Israël kwamen. Nu kunnen
mensen uit landen waar de islam het christendom weert, hier in Nederland in aanraking komen
met de Bijbel en het Evangelie van vrije genade.

4.

Door alles wat je hoort, leest, ziet en doet of juist niet doet. Er is sprake van dreiging van
buitenaf. En vergeet niet dat je eigen hart van nature heult met de vijanden. Doe je niets, dan
is je leven niet beveiligd. Als je bewust verkeerde dingen doet, ben je bezig om de
opengebroken muur nog verder neer te halen. Probeer het concreet te maken. Als ik uit school
bij die buurjongen langs ga, weet ik dat ik niet meer kan stoppen met gamen. Of als ik met die
klasgenoten ga shoppen, weet ik dat ze daarna heel veel gaan drinken. Iedereen heeft een
andere verleiding.

(Bij de anekdote over de predikant en het veilig zijn in gevaar, is het vooral belangrijk om aan te
geven dat bij het vrezen van de Heere het liefhebben van de Heere Jezus fundamenteel is.
Alleen voor hen die in de Heere Jezus geloven kan de Heere God een muur zijn).
5.

Brieven aan de landvoogden voor een veilig geleide aan de overkant van de rivier de Eufraat en
een brief voor de beheerder van de bossen voor hout.

6.

Nehemia wilde niet dat de vijanden er achter kwamen.

Stellingen (pag. 9)
www.lcj.nl/verwerkingmin16
www.hhjo.nl/verwerkingmin16
a.
b.
c.
d.

e.

Een schietgebed dat recht uit je hart komt, is niet oneerbiedig. Je hebt de Heere dan echt
nodig.
Misschien is het nog wel erger. Laten we er steeds aan denken tot Wie we spreken.
De vijand zit al in ons. En we laten hem ook graag door middel van onze ogen en oren zijn werk
doen.
Nehemia voelt zich één met zijn volk. Als je iets gaat zien van wie je bent voor God, dan ben je
het met Nehemia eens. Dan oordeel je niet meer zo gemakkelijk over de gebreken die je bij
anderen ziet. Ook niet over de gebreken van je gemeente en je kerk.
Bidden is pleiten op de beloften. Als God niets beloofd had, hoe moesten we dan bidden? Dan
moesten we maar afwachten of Hij verhoorde. Nu mogen we weten dat God Zich houdt aan
Zijn Woord, dat Hij doet wat Hij belooft!

E. Extra voorbereiding
- Eventueel van tevoren een schijf van 5 van karton of hout maken.
- Voor de extra verwerking heb je (kopieën van) het boek De heilige oorlog van John Bunyan
nodig.

