
Les 1 De priester en wetgeleerde Ezra 

28 september-4 oktober 

    

Deel I: Samenvatting 

 

Kerntekst: Ezra 1:1-3 

 

Focus van de studie: Ezra 1, Ezra 4:1-5 en Ezra 7 

 

Onze God is de Heer van de geschiedenis. Hij komt tussenbeide ten gunste van zijn volk om zijn 

beloften om hen thuis te brengen, na te komen. Hij zorgde voor de Israëlieten en zal 

overeenkomstig zijn feilloze timing in onze noden voorzien. 

 De boeken Ezra en Nehemia, die oorspronkelijk een eenheid vormden, beginnen met een les 

over Gods genadige werk voor Israël door middel van koning Cyrus (andere vertalingen: ‘Kores’). 

De boeken focussen zich specifiek op de tijdlijn van het dienstwerk van Zerubbabel en Ezra. De 

eerste groep bannelingen, die in 537/6 V.CHR. naar Israël terugkeerde, werd geleid door Zerubbabel, 

de gouverneur (andere vertalingen: ‘landvoogd’/’stadhouder’), en Jesua/Jozua, de hogepriester. De 

ervaring van Zerubbabel met de herbouw van de tempel in Jeruzalem staat opgetekend in Ezra 1 tot 

en met Ezra 4:5. Ezra 7 begint daarna de terugkeer na te vertellen van de tweede groep bannelingen, 

onder het leiderschap van Ezra zo’n tachtig jaar later. 

 De studie van deze week begint met de profetieën over de eerste terugkeer van de bannelingen. 

Deze profetieën, die in de boeken Jeremia en Daniël worden gevonden, bestaan uit de voorspelling 

van zeventig jaar ballingschap door de profeet Jeremia (Jeremia 25:11, 12) en het latere leed van 

Daniël aangaande de vervulling van de profetie in Daniël 9. God verzekert Daniël ervan dat hij over 

de bannelingen waakt en zijn woord zal volbrengen. De Medo-Perzische koning Cyrus doet profetie 

in vervulling gaan en gebiedt de Joden onder het leiderschap van Zerubbabel terug te keren en hun 

tempel te herbouwen.  

 De tweede groep repatrianten arriveerde in 457 V.CHR., ongeveer zestig jaar na de herbouw van 

de tempel in Jeruzalem, in 515 V.CHR. Ezra 7, die hun terugkeer specificeert, is een inleiding op de 

persoon Ezra, die een schriftgeleerde is en een expert in de wet van de Heer. Met andere woorden: 

Ezra is een leraar in de Torah en wijdt zijn leven aan het dienen van God. Hij probeert onder de 

bannelingen weer een belangstelling voor het Woord van God tot leven te brengen. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Om de boodschap van Ezra en Nehemia te begrijpen is het belangrijk om de vereenvoudigde 

literaire structuur van deze twee boeken te herkennen: 

 

Literaire structuur van Ezra (vereenvoudigd) 

 

I. Terugkeer uit Babel naar Jeruzalem, volgende op het decreet van Cyrus. 

1. In 537/6 V.CHR. brengen Zerubbabel en Jozua, onder Gods leiding, de eerste groep 

Israëlieten naar Juda terug (Ezra 1:1-4:5).  

2. Gods tempel in Jeruzalem herbouwd onder de regering van verschillende buitenlandse 

koningen (Ezra 4:6-6:22). 

II. Terugkeer uit Babel naar Jeruzalem, volgende op het decreet van Artaxerxes 

 (NBG: ‘Artachsasta’, (H)SV: Arthahsasta’). 

 In 457 V.CHR. brengt Ezra, onder Gods leiding, de tweede groep Israëlieten naar Juda 

terug (Ezra 7:1-8:36). 

 Ezra’s hervormingen (Ezra 9:1-10:44). 

 

 



Literaire structuur van Nehemia (vereenvoudigd) 

 

I. Terugkeer uit Babylon naar Jeruzalem, volgende op brieven van bekrachtiging van koning 

Artaxerxes. 

1. In 444 V.CHR. brengt Nehemia, onder Gods leiding, de derde groep Israëlieten naar Juda 

terug (Nehemia 1:1-2:10). 

2. Muur van Jeruzalem herbouwd (Nehemia 2:11-7:3). 

 

II. Studie van Gods Woord, evenals heropleving en hervorming in Israël. 

1. Repatrianten worden geteld. Zij wijden zichzelf aan God, de studie van zijn Schriften en 

het doen van zijn wil. Repatrianten vieren de inwijding van de muur van Jeruzalem 

(Nehemia 7:4-12:47). 

2. Nehemia’s laatste hervormingen (Nehemia 13:1-13:31). 

 

 Maak uzelf deze structuren, fundamentele historische gebeurtenissen en data eigen. Nog beter: 

leer ze uit het hoofd. Deze informatie zal u helpen om verwarring te vermijden aangaande de drie 

keer dat God tussenbeide komt ten gunste van zijn volk om hen terug naar Jeruzalem te brengen. 

Bovendien zal deze helpen om de boodschap van deze twee boeken te begrijpen. Wat is die 

boodschap? De Heer is trouw en komt zijn beloften na. Houd in gedachten dat sommige gedeelten 

van deze boeken op een thematische manier zijn samengesteld in plaats van in chronologische 

volgorde (vooral Ezra 4:6-23). 

 Merk de decreten op die de drie terugkeren van Gods volk naar Jeruzalem hebben 

vergemakkelijkt, binnen het kader van de vereenvoudigde literaire structuren van Ezra en Nehemia: 

De drie cruciale decreten van Medo-Perzische koningen: 

1. Het decreet van Cyrus, in 538 V.CHR., waarin de Joden terugkeren uit de Babylonische 

ballingschap en de tempel in Jeruzalem beginnen te herbouwen. 

2. Het decreet van Darius, in 520 V.CHR., waarin de Joden terugkeren naar Jeruzalem en 

de bouw van de tempel hervatten/voortzetten (herbouwd en gewijd in 515 V.CHR.). 

3. Het decreet van Artaxerxes, in 457 V.CHR., waarin de stad Jeruzalem wordt herbouwd 

en de Joden nationale autonomie verkrijgen. 

 Het zou moeten worden benadrukt dat de uitdaging voor Ezra en Nehemia niet was om de 

tempel te herbouwen (ze werd voltooid en voor de dienst gewijd in 515 V.CHR., i.e.: bijna zestig 

jaar voordat Ezra in Jeruzalem aankwam). Veeleer probeerden deze mannen de stad Jeruzalem te 

herbouwen, haar bestuur te vernieuwen en nationale autonomie voor Israël te bereiken. 

 De volgende tabel noemt de koningen van Perzië op en de groepen die onder hun regering naar 

Israël terugkeerden. Daarnaast noemt de vierde kolom specifiek het werk op dat elke groep in Israël 

heeft gedaan en wat daar is gebeurd tijdens de regering van elke Perzische koning. De tabel is 

bedoeld om de leraar een beter idee van de tijdbalk van gebeurtenissen te geven.  



Een tijdbalk van gebeurtenissen tijdens de regeringen van de koningen van Perzië 

(uit de periode 537–444 v.Chr.) 
 

Koning van Perzië Regeringsjaren Terugkerende 

groep & andere 

belangrijke  

gebeurtenissen 

Herbouw die onder 

elke koning 

plaatsvond 

Cyrus ‘de Grote’ 

 

559—530 V.CHR. 537/536 V.CHR.—

Eerste groep keert 

terug (Zerubbabel 

en Jesua) 

Tempelbouw begint 

Cambyses II 530—522 V.CHR.   

Darius I 522—486 V.CHR.  Maart 515 V.CHR.—

tempel voltooid en 

gewijd 

Xerxes I 

(Ahasveros) 

486—465 V.CHR. Ester trouwt met 

Xerxes I en wordt 

koningin 

Weerstand tegen de 

herbouw van 

Jeruzalem 

Artaxerxes I 465—425 V.CHR. 457 V.CHR.—Ezra 

keert terug met 

tweede groep 

 

 

 

 

 

 

 

445/444 V.CHR.— 

Nehemia keert 

terug met derde 

groep 

De langste 

profetische periode 

begint (Daniël 8:14, 

Daniël 9:24-27) 

 

Weerstand tegen de 

herbouw van 

Jeruzalem 

(Ezra 4:7-23) 

 

Muur van Jeruzalem 

herbouwd 

 

 

Eerste terugkeer (537/536 V.CHR.) 

 

Overeenkomstig de profetieën van Jeremia en Jesaja kondigt koning Cyrus af: ‘… de HEER, de 

God van de hemel ... heeft mij opgedragen om voor hem een tempel (andere vertalingen: ‘huis’) te 

bouwen in Jeruzalem’ (Ezra 1:2). Deze verklaring betekent niet dat Cyrus een volgeling van God 

werd. Cyrus probeerde de mensen in zijn koninkrijk tevreden te stellen door hun goden en 

geloofsovertuigingen te accepteren. De koning hechtte geloof aan alle goden en vroeg van hen allen 

een zegen, in een poging om de steun van zijn onderdanen te winnen. De pen van inspiratie vertelt 

ons echter: ‘En nu, op het tijdstip, door God vastgesteld om de tempel in Jeruzalem te herbouwen, 

bewoog Hij Cyrus als zijn werktuig om de profetieën te aanvaarden die op hem betrekking hadden, 

en die Daniël zo goed kende, zodat hij het joodse volk hun vrijheid zou schenken.’ 

 ‘Toen de koning de woorden las die meer dan honderd jaar tevoren hadden gezegd hoe Babel zou 

worden ingenomen; toen hij de boodschap las die de Heerser van het heelal tot hem had gericht . . . , 

was hij diep bewogen en nam zich voor deze goddelijke opdracht te vervullen.’—Ellen G. White, 

Profeten en Koningen, blz. 340. Zo vaardigde Cyrus het decreet uit voor de Joodse bannelingen om 

naar Jeruzalem terug te keren. De eerste terugkeer was geen gedwongen verhuizing naar elders; de 



Joden waren vrij om te beslissen om naar hun land terug te keren. De breuk die had bestaan tussen 

het noordelijke en zuidelijke koninkrijk van Israël en de onenigheid tussen de stammen was tijdens 

de ballingschap niet hersteld. Alleen de nakomelingen van degenen die tot het zuidelijke koninkrijk 

van Juda behoorden, gaven gehoor aan de oproep om naar het Beloofde Land terug te gaan. 

 Koning Cyrus stelde Sesbassar aan (wat ‘Sin of Sjamasj beschermen de vader’ betekent) als de 

leider van het gezelschap. Wat voor aanwijzing geeft de naam Sesbassar ons over zijn identiteit? 

Hier zijn twee mogelijkheden. De naam Sesbassar ((H)SV: ‘Sesbazar’), samen met de vermelding 

van hem als leider, komt alleen voor aan het begin van de terugkeer uit de Babylonische 

ballingschap. Daarnaast wordt de gouverneur van het volk altijd Zerubbabel genoemd (wat ‘het 

zaad van Babylon’ betekent). Dus hier wordt gewoonlijk uit opgemaakt dat Sesbassar en 

Zerubbabel één en dezelfde persoon zijn (beide zijn Babylonische namen, maar de tweede zou in 

godsdienstige zin meer neutraal en ambtelijk kunnen zijn). Of het kan zijn dat Sesbassar in het 

begin de gouverneur was, maar zeer vroeg is gestorven en door Zerubbabel is vervangen. 

 Zerubbabel bracht de eerste groep repatrianten naar Jeruzalem en begon aan de bouw van de 

tempel. Er ontstond echter veel tegenstand en gedurende enkele jaren begon en stopte het werk een 

aantal keer. Ten slotte stuurde God de profeten Haggai en Zacharia, in 520/519 V.CHR., om de 

kolonisten aan te moedigen het werk aan de tempel af te maken. Derhalve kostte het na de aankomst 

van de repatrianten twintig jaar om de tempel te voltooien en te wijden (515 V.CHR.).  

 

Tweede terugkeer (457 V.CHR.) 
 

Ezra 8 noemt de bannelingen op die met Ezra terugkwamen. Naast de priesters en koninklijke 

families worden twaalf Joodse familiehoofden vermeld. De terugkeer van de bannelingen herinnert 

de lezer aan de indrukwekkende Exodus uit Egypte. Net zoals de twaalf stammen uit Egypte naar 

het Beloofde Land reisden, reisden nu, opnieuw, twaalf families naar Israël. 

 De tweede terugkeer wordt mogelijk gemaakt door koning Artaxerxes, die een brief met Ezra 

meezendt en de deur voor de Joden opent. Opnieuw wordt benadrukt dat iedereen die uit eigen 

beweging naar Jeruzalem gaat, dit mag doen. Artaxerxes erkent de God van Israël die voor hem een 

regionale ‘god’ is. Interessant genoeg erkent de koning Ezra’s intelligentie en vermeldt specifiek 

zijn ‘door God gegeven wijsheid’, als hij hem opdraagt de leider van de expeditie te zijn. Ezra’s 

taak was om zijn volk de wetten van God te onderwijzen en de godsdienstige cultuur van zijn volk 

in te stellen. De koning beseft ook wat zijn eigen rol in dit werk is. Hij begrijpt dat hij het herstel 

vergemakkelijkt van de godsdienst van de Joden, evenals van hun identiteit, door een groep met 

Ezra terug te sturen. 

 Door zijn decreet, dat opdracht geeft tot het herstel van Jeruzalem en niet alleen van de tempel, 

vervult koning Artaxerxes de 70-weken profetie in Daniël 9:25. Het jaar 457 V.CHR. is het startpunt 

van de zeventig weken die worden ‘afgesneden’ van de 2.300 dag/jaar profetie en doet zo beide 

perioden in datzelfde jaar beginnen. De 70-weken profetie eindigt in A.D. 34, wat zijn hoogtepunt 

bereikt in de steniging van Stefanus, en samenvalt met de verkondiging van het evangelie aan de 

heidenen na Jezus’ kruisiging in A.D. 31 (midden van de week, vermeld in Daniël 9:27). De 

2.300-jaar periode eindigt dan in 1844 en maakt dit tot de langste profetische periode. Het einde 

ervan markeert het begin van het pre-Advent oordeel in de hemel (de antitypische Verzoendag). 

Daarom speelt het moment van Ezra’s terugkeer naar het land Israël een cruciale rol in de profetie. 

(Voor verdere studie over dit onderwerp: zie les 3.) 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Ezra 1:1 verklaart: ‘wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië’ (HSV) / 

(GNB96: ‘bewoog . . . koning Kores ertoe’), zodat hij het gebod zou geven om de Joden toe te staan 

naar het land Israël terug te keren. Cyrus geeft gehoor aan de aansporing van de Geest van God, die 

de koning inprent om de Joden af te kondigen om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Het is 

ongelofelijk dat een heidense koning aan Gods aansporing gehoor geeft! ‘Wekte op’ komt van het 



woord ur, dat ook ‘wekken/wakker maken of opwekken’ betekent. Cyrus ontwaakt dus, in zekere 

zin, voor de oproep van God. 

 Als God in ons leven aan zet is, worden we wakker gemaakt voor zijn aansporing en leiding. 

Zo’n positieve motivatie komt van een erkenning van Gods machtige en genadige/barmhartige 

daden in de geschiedenis en in ons leven. Deze waardering voor God stelt ons in staat hem te 

bewonderen en te volgen en te volharden in onze wandel met hem en in het werk dat hij ons te doen 

geeft. Onze beste prestaties komen vanuit een besef van wie God is en wat hij heeft gedaan, vanuit 

het weten hoe hij liefdevol tussenbeide komt namens/voor zijn volk en hoe hij hen tot actie aanzet. 

 Praat met uw groep over de volgende vragen, nadat u de betekenis deelt van ‘opwekken’ of 

‘zette . . . ertoe aan’ (Ezra 1:1, NBV) uit de bovengenoemde passage: 

 Wat motiveert u om u door God te laten leiden? 

 Op wat voor manieren heeft u gevoeld dat God u ertoe aanzette of opwekte om iets voor hem in 

uw leven te doen?



Les 2 Nehemia 

5-11 oktober 

 

Deel I: Samenvatting 

 

Kerntekst: Nehemia 1:4, 5 

 

Focus van de studie: Nehemia 1, Nehemia 2 

 

Nadat de eerste twee groepen (de eerste geleid door Zerubbabel en de tweede door Ezra) 

terugkeren, draagt God Nehemia, schenker van koning Artaxerxes (Nehemia 1:11), op 

om nog een andere groep bannelingen naar Jeruzalem terug te brengen. Nehemia wordt 

verteld dat ‘het heel slecht gaat met de mensen die . . . hebben overleefd’ (andere 

vertalingen: ‘overgeblevenen’)’ van de Joden in Jeruzalem. ‘Ze zijn er het mikpunt van 

spot’ (vgl. Nehemia 1:3). Dit vanwege de tegenstand die zij moesten overwinnen bij de 

herbouw van de stad. Nehemia is ontredderd als hij het nieuws uit Jeruzalem hoort en 

rouwt dagenlang. Hij vast en bidt tot God. 

 Koning Artaxerxes merkt op dat Nehemia verontrust is en vraagt waarom zijn gezicht 

verdrietig staat. Al biddend antwoordt Nehemia de koning dat Jeruzalem verwoest ligt. 

Hij verzoekt dat de koning hem tijd geeft om haar te herbouwen. Het is 

verbazingwekkend dat de koning zijn verzoek inwilligt, omdat de monarch zag dat ‘mijn 

God mij bescherming bood’ (andere vertalingen: ‘de goede hand van mijn God over mij 

was’ (Nehemia 2:8). Gods voorzienigheid en zijn genade werden door Nehemia erkend. 

 Toch weet Nehemia dat hij versterking nodig heeft, omdat de leiders ‘van de provincie 

Trans-Eufraat’ (NBG: ‘van het gebied over de Rivier’) de Israëlieten bang hebben 

gemaakt en hen ertoe hebben gebracht hun werk te stoppen. Vanwege de klacht van deze 

leiders heeft koning Artaxerxes de herbouw van Jeruzalem beëindigd. Om het eerdere 

gebod van de koning te herroepen, vraagt Nehemia de koning nu op een bekwame manier 

om met hem een brief aan de leiders van het gebied te zenden, die hen meedelen dat 

Nehemia officieel voor zaken is en daarom niet moet worden tegengehouden.  

 Nehemia 2 eindigt ermee dat Nehemia een onderzoek instelt naar het werk dat gedaan 

moet worden en het volk aanmoedigt om te bouwen. Leg er bij uw studenten de nadruk 

op dat Nehemia’s succes als hij de gunst van de koning verkrijgt, er een direct gevolg van 

is dat hij God zoekt in reactie op de tragische gebeurtenissen in Jeruzalem (Nehemia 1:3). 

Nehemia bidt en vast (Nehemia 1:4); als gevolg hiervan bereidt God de koning en het 

volk erop voor om op een gunstige manier te reageren. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Nehemia’s gebed (Nehemia 1) 
Nadat Nehemia bezoekers ontvangt, die net uit Juda zijn aangekomen, is hij diep 

bedroefd. Omdat Nehemia een (staats)ambtenaar aan het hof van de koning was, is het 

mogelijk dat hij voorafgaande kennis van Artaxerxes’ oordeel tegen Juda had. Vijandige 

machten rondom Jeruzalem dienden een klacht in bij de koning die tegen de hevige 

aanval capituleerde, overtuigd als zij waren van de potentiële politieke dreiging die de 

Joden toonden (Ezra 4). Vanwege ofwel geruchten ofwel officiële activiteit van de 

regering vroeg Nehemia naar de situatie in Juda. Helaas werden de geruchten niet alleen 

bevestigd door Chanani (HSV: ‘Hanani’, SV: ‘Hanáni’) en zijn metgezellen, maar de 



waarheid moet erger zijn geweest dan verwacht. Nehemia stort in bij het nieuws en rouwt 

dagenlang. Hij gaat met zijn dilemma echter meteen naar God. 

 Nehemia’s gebed wordt in de les geschetst. Als je Nehemia’s gebed analyseert, ontdek 

je vooral dat de hoofdzaak (het middelpunt) van het gebed is het God smeken om aan zijn 

beloften te denken. Zo herinnert Nehemia de lezers aan het grote geheel—God komt zijn 

beloften na. Het gebed begint met verering en aanbidding, voordat Nehemia God vraagt 

zijn gebed te verhoren. Offergaven van verering en aanbidding worden op hun beurt 

gevolgd door belijdenis van zonden en een smeekbede tot God om te denken aan zijn 

beloften om zijn volk te herstellen. Dan maakt Nehemia’s gebed het cirkeltje weer rond 

en herinnert God eraan dat deze zijn verloste volk zijn. Opnieuw vraagt Nehemia God om 

te luisteren/verhoren en de koning hem welgezind te laten zijn. Nehemia weet dat de 

koning de macht heeft om de situatie in Juda om te keren en vraagt God om die reden aan 

het hart van de koning te werken. 

 Vaak verwachten we onmiddellijk antwoorden op gebeden, maar Nehemia volhardt en 

bidt meer dan vier maanden lang voordat er iets gebeurt. De tijd van het gebed diende als 

een moment van voorbereiding voor Nehemia als leider van de expeditie. Hij had tijd om 

de stappen te verwerken die hij zou nemen als hij eenmaal in Jeruzalem zou aankomen, 

wat hij zou doen om de resultaten van het herbouwproces te maximaliseren, en misschien 

zelfs wat voor materiaal hij nodig zou hebben. Al deze plannen moeten in zijn gedachten 

zijn uitgehard, omdat, wanneer de koning hem uiteindelijk vraagt ‘Wat verzoekt u dan?’ 

(Nehemia 2:4, HSV), Nehemia een goed doordacht antwoord had. 

 

Gesprek met de koning en het zenden van Nehemia naar Jeruzalem 

(Nehemia 2:1-10) 

Nehemia begint zijn verzoek aan de koning door te spreken over ‘de graven van zijn 

vaderen’ (vgl. Nehemia 2:5, HSV), oftewel graftomben. Respect voor voorouders en hun 

gepaste begraafplaatsen was in de oudheid van enorm belang, omdat op deze manier  

oude volkeren hun diepe respect voor hun voorvaderen en een verlangen naar vrede 

uitdrukten. Nehemia noemt Jeruzalem niet bij naam, maar verwijst gewoonweg naar het 

belang van begraafplaatsen en de stad waarvan hij houdt. Of de hele woordenwisseling 

tussen de koning en Nehemia zich in één setting afspeelt, is niet bekend; het is echter 

mogelijk dat het gesprek in een meer besloten setting verder ging, waar de koningin 

aanwezig was (Nehemia 2:6). Historici geloven dat koning Artaxerxes door vrouwen 

werd beïnvloed en de aanwezigheid van zijn vrouw (volgens Ctesias, een Griekse arts en 

historicus, was haar naam Damaspia, hoewel haar naam niet in de Bijbeltekst niet wordt 

vermeld) kan dus in Nehemia’s voordeel kan zijn geweest. We kunnen alleen maar 

speculeren. 

 Nehemia had behoefte aan (1) tijd, (2) geloofsbrieven, zodat Israëls vijandelijke 

leiders hem voorbij zouden laten gaan en hem geen schade zouden toebrengen, en 

(3) hout om te bouwen. Het is interessant op te merken dat de ambtenaar van de koning, 

Asaf, hoofd van de keizerlijke houtvesterijen, een Joodse naam is, wat ingeeft dat deze 

persoon een Jood was zoals Nehemia, die tot een hoge positie was opgeklommen. 

Nehemia had het hout voor drie projecten nodig: (1) balken voor de poorten 

(HSV: ‘zoldering’) van een citadel (HSV: ‘burcht’) die ten noorden van de tempel werd 

gebouwd, met het doel om haar heilige omsloten ruimte te beschermen; (2) de stadsmuur; 

en (3) voor zijn woning. Het is mogelijk dat hij alleen maar plannen maakte om een huis 

te herstellen dat zijn familie toebehoorde. 

 

 



In Jeruzalem: Voorbereiding om muren te herbouwen (Nehemia 2:11-20) 
Nehemia kwam in Jeruzalem aan met een gezantschap van officieren en ruiters. 

Onderweg leverde Nehemia de brief van de koning af bij elk van de gouverneurs die een 

rol speelden in het halt laten houden van het werk aan de stadsmuren. Na drie dagen 

gerust te hebben, wat een traditionele periode lijkt om na een lange reis te nemen, nam 

Nehemia in de loop van de nacht een kleine groep mee naar buiten op een geheime 

missie. Misschien bestond de groep uit zijn broer Chanani en getrouwe 

kameraden/metgezellen of bloedverwanten die ofwel met hem naar Jeruzalem waren 

gekomen ofwel zich daar al als vaste inwoners hadden gevestigd (zij lichtten Nehemia in 

over de toestand in Israël [zie Nehemia 1:2, 3]). De groep onderzocht heimelijk de 

toestand van de muren en poorten om niet voorbarig aandacht naar het project te trekken. 

Sanballat en Tobia hadden waarschijnlijk bondgenoten/medestanders in Jeruzalem, en 

Nehemia vermoedde terecht dat er op hem werd gelet. 

 Nehemia verklaart: ‘Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om 

voor Jeruzalem te doen’ (Nehemia 2:12, HSV). Het woord voor ‘geven’ is natan, wat 

‘geven, leggen of zetten’ betekent. Nehemia brengt naar voren dat de opdracht om de 

fortificaties/versterkingen te herbouwen niet zijn idee, maar dat van God is. God had deze 

last op zijn hart geplaatst; God had hem het doorzettingsvermogen en het verlangen 

gegeven om het project af te maken. Het was Nehemia duidelijk dat dit een door God 

opgedragen onderneming was. 

 Als de nachtelijke expeditie is voltooid en Nehemia de informatie verkrijgt die nodig 

is om het werk in kaart te brengen, spreekt hij de leiders van de Joden toe. Na het bepalen 

van de strategie is het tijd voor actie. Hij nodigt de Joden uit ‘de muur van Jeruzalem op 

[te] bouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn [Hebreeuws cherpa]’ 

(vgl. SV). Cherpa betekent ‘spot, (voorwerp van) minachting, belediging en 

minachting/verachting’. Door het hele Oude Testament wordt cherpa vaak vertaald met 

schande/ongenade of smaad in de betekenis van schande/schaamte/vernedering. Oude 

culturen waren gebaseerd op een schande-en-eer systeem. Eer was de belangrijkste 

maatstaf en schande moest ten koste van alles worden vermeden. Nehemia bespeelt dus 

de gevoeligheden ten opzichte van schande als hij zijn argument voorstelt. Hij haalt het 

volk over om te handelen, zodat zij de ‘schande’ zouden omkeren die zij op dat moment 

ervoeren. Het hebben van een verwoest verdedigingsysteem maakte hen niet alleen 

kwetsbaar, maar ook beschaamd. Met hun schaamte was ook een schuldgevoel 

verbonden. Nehemia verwoordt de gevoelens van ongeschiktheid en schande van zijn 

volk, omdat zij onderdrukking hebben moeten ondergaan. De voornaamste kwestie was 

eer en respect en erfdeel, die zij opnieuw zouden opbouwen door door aan dit belangrijke 

werk deel te nemen. De ruïnes van Jeruzalem stelden hun geloof in God in een kwaad 

daglicht.  

 Als in Nehemia 2:18 Nehemia naar voren brengt dat de hand van God met hem is 

geweest en deelt wat de koning heeft gezegd, is het volk overtuigd en roept uit: ‘Laten we 

dan meteen met de herbouw beginnen’. Ze hoeven niet bang te zijn voor de Perzische 

regering en, wat het belangrijkste is, God is met hen. Om hun situatie te veranderen 

‘staan zij op’ (vgl. HSV) en doen iets. Laat deze uiting van geloof een les voor ons zijn. 

Dingen veranderen niet door te zwelgen in ellende of uitvluchten te vinden; ze 

veranderen alleen door daden. Nehemia moedigt het volk aan iets te doen, te handelen en 

hun hachelijke situatie te veranderen. He smeekt hen om in geloof aan God vast te 

houden, omdat hij deze expeditie heeft geleid en deze tot voltooiing zal brengen.  

 Derhalve wordt Nehemia niet ontmoedigd als de vijandelijke leiders bij Nehemia 

komen, jouwend en lachend om de poging van het volk om de muur te bouwen. Hij 



antwoordt: ‘Het is de God van de hemel die ons doet slagen’ (Nehemia 2:20). Nehemia 

laat de vijanden niet winnen door hun beledigingen te koesteren. In plaats hiervan maakt 

de moedige schenker aanspraak op Gods beloften en houdt vast aan zijn macht. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Stel de volgende vragen: 

1. Neem Nehemia’s gebed grondig door en kies welke aspecten van het gebed u 

in uw eigen gebedsleven kunt opnemen. 

2. Vraag elke persoon het volgende te overdenken en te beantwoorden: Nehemia  

wist van de grote tegenstand bij de herbouw van Jeruzalems muren die 

bestond voordat hij in de stad aankwam. Als er een mogelijkheid was dat God  

u op een missie zond naar een plaats waarvan u van tevoren wist dat deze was 

omsingeld door grote moeilijkheden en tegenstand, zou u zich dan als 

vrijwilliger voor de taak aanmelden? Zo ja, waarom? 

3. God riep Nehemia voor een specifiek werk. Hij vastte en bad voordat hij tot 

de koning sprak, omdat hij een last/verplichting voor zijn stad en volk voelde. 

Denkt u aan vasten en gebed als er in uw leven een moeilijkheid ontstaat? Hoe 

maken vasten en gebed in uw leven een verschil? Wanneer was de laatste keer 

dat u heeft gevast, en om welke reden bad en vastte u? 

4. Voordat hij het volk aansprak over waarom hij daar was, ging Nehemia eerst 

door de stad om uit te puzzelen wat er gedaan moest worden. 

a. Waarom is planning in het leven zo belangrijk? 

b. Denk aan specifieke bedieningen waarvoor u verantwoordelijk bent, of 

waarvan u deel uitmaakt, in uw kerk. Wat kan er specifiek worden 

gedaan om ‘een onderzoek in te stellen naar’ uw opdracht, voordat 

deze ten uitvoer wordt gebracht?



Les 3 Gods oproep 
12-18 oktober 

 

Deel I: Samenvatting 

 

Kerntekst: Ezra 7:10, 27; Romeinen 8:28 

 

Focus van de studie: Ezra 7, Daniël 8:14; Daniël 9:24-27 

 

God roept Ezra en Nehemia voor een specifieke taak: om de muren en poorten van 

Jeruzalem te herbouwen. Het belangrijkste is echter dat God deze mannen roept om het 

overblijfsel van Gods volk te ‘herbouwen’, zodat zij opnieuw als zendelingen voor de 

wereld zouden functioneren. Ezra geeft gehoor aan Gods oproep om een leraar van zijn 

Woord te zijn. In gezelschap van een groep repatrianten reist hij naar Jeruzalem om het 

volk over God te leren. Daar bereidt Ezra het volk voor op het werk om Jeruzalem te 

herstellen. Geestelijke opleving gaat altijd vooraf aan de hervorming van het leven; 

beslissende daden zijn het natuurlijke uitvloeisel van zo’n herleving. Zo stort Ezra 

zichzelf op het onderwijzen van het volk over wie God is, in een poging hen te inspireren 

om volledig met hem te wandelen. 

 Als Nehemia, een man van de daad, op het toneel verschijnt, roept God hem om 

specifiek de fysieke structuren van Jeruzalem te herbouwen, het volk te inspireren om te 

staan voor recht, op Gods bescherming te vertrouwen en hervorming teweeg te brengen 

in het burgerlijke leven van het volk (recht en zorg voor de minderbedeelden zijn een 

prioriteit voor Nehemia). Hij openbaart hoe het leven van een christen, die elke dag voor 

God leeft, eruit ziet. 

 Daarnaast bevestigt deze les het decreet van Artaxerxes, in Ezra 7, als de startdatum 

voor de 2.300 dag/jaar profetie van Daniël 8:14 en voor de 70-weken profetie in 

Daniël 9:24–27. De verkiezing door God, in de context van Romeinen 8 en 9, wordt ook 

besproken. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Profetische tijdperiode 

God roept Ezra aan het begin van de 70-weken profetische periode, geschetst in 

Daniël 9:24-27. De aanzet van deze profetische periode correspondeert met Artaxerxes’ 

bevel om de stad Jeruzalem te herstellen in het jaar 457 V.CHR. De les van deze week legt 

in detail uit wat die profetische periode betekende en hoe deze correspondeert met de 

2.300-jaar profetie. Door middel van profetie openbaart God vooral dat hij de leiding 

heeft over wat er gebeurt en over onze wereld waakt. Daarnaast stelt God een profeet of 

leider aan over zijn volk tijdens het begin van elke profetische periode of tijd van crisis in 

Israël en ook iemand over het einde van elke periode. Mozes komt bijvoorbeeld op het 

moment van de Exodus, terwijl Jozua aan het einde van Israëls verblijf in de woestijn 

komt, als Gods volk het Beloofde Land binnengaat. Het volgende overzicht toont aan dat 

profeten op een cruciaal moment in de heilsgeschiedenis werden geroepen, dat 

correspondeerde met het begin en einde van een profetische periode: 

 

Noach–opgedragen om God te dienen vóór de zondvloed. 

Abraham–uitgeroepen om de vader van Gods volk te zijn. 

Mozes–leidt Gods volk tijdens de Exodus naar de grenzen van het Beloofde Land. 



Jozua–leidt Gods volk het Beloofde Land binnen. 

Samuel–spreekt recht tijdens het begin van de monarchale periode. 

Hosea en Amos–spreken als een profeet vóór de val van het noordelijke koninkrijk en 

Samaria in 722 V.CHR. 

Ezechiël en Daniël–begeven zich in hun profetische bediening tijdens de Babylonische 

ballingschap. 

Haggai en Zacharia–dienen na de terugkeer uit de ballingschap. 

Ezra en Nehemia–beginnen God te dienen aan het begin van de 2.300 dag/jaar profetie 

(457 V.CHR.). 

Johannes de Doper–roept Israël op tot bekering, voorafgaand aan het begin van Jezus’ 

dienstwerk. 

Stefanus–getuigt, waarna het evangelie naar de heidenen is gegaan (in de tijd waarin 

de 70-weken profetie eindigt, in 34 A.D.). 

Ellen G. White–geroepen aan het einde van de 2.300 dag/jaar profetie (1844). 

 

 Men kan uit dit overzicht dus een patroon van Gods werkplan bespeuren. In Gods 

verlossingsplan worden er specifieke profetische tijdsmarkeerlijnen uitgedrukt. Telkens 

wanneer er een geestelijke crisis is, stuurt God zijn profeten die zijn opdracht vervullen 

door mensen terug te roepen tot God en tot gehoorzaamheid aan zijn Woord. 

 

Persoonlijke timing 

Verkiezing kan ook de roeping zijn om een specifieke taak te vervullen, zoals het geval is 

voor Ezra en Nehemia (en veel andere dienaren van God; zie Exodus 3:9-12; 

Jesaja 6:7, 8; en Jeremia 1:5-9). Op dezelfde manier worden wij geroepen om het 

karakter van Jezus te weerspiegelen en een bepaald iets voor God te doen. Het kan een 

taak zijn die we voor hem uitvoeren; een daad die hij ons op het hart drukt om te doen, 

zoals iemand helpen; of een specifieke loopbaan die een mensenleven duurt. 

 Elk van de hierboven genoemde leiders werd specifiek door God gekozen met het oog 

op ‘een tijd als deze’ (Ester 4:14). Zij verlangden actie, bekering en een diepgaande 

toewijding aan God. Ezra en Nehemia hadden een rol te spelen als leiders van Gods volk 

aan het begin van de langste profetische tijdsperiode. Zij maanden ook het volk aan om 

voor God te leven en hun toewijding te bewijzen door geloof en actie. Het volk keerde 

terug uit Babel, ondergedompeld in de Babylonische manier van leven en de aanbidding 

van veel godheden. Ondanks door welke andere problemen ze ook werden uitgedaagd in 

hun leven na de ballingschap, was afgoderij gelukkig hier niet een van. Niettemin was 

hun vroegere godsdienstige pluralisme niet zonder schadelijke gevolgen. Zelfs al aanbad 

de Joodse gemeenschap niet langer afgoden, hun vroegere afgoderij maakte het voor Ezra 

en Nehemia noodzakelijk het volk opnieuw te onderwijzen wat het betekende om de God 

van de hemel te aanbidden en voor hem te leven. Hun ogenschijnlijk hardvochtige manier 

om situaties aan te pakken (zoals onderlinge huwelijken in de latere hoofdstukken van 

Ezra en Nehemia) zouden ons niet moeten verrassen, omdat beide leiders het volk wilden 

leren wat het betekende om een heilig leven te leiden en hun goddeloze levensstijl 

radicaal te veranderen. Zo verlangden zowel Ezra als Nehemia onvoorwaardelijke 

toewijding aan Yahweh, volledige hervorming en het gepassioneerd dienen van God. 

 

Oproep om te herstellen: een samenwerking 

Nehemia kwam zo’n dertien jaar na Ezra’s groep in Jeruzalem aan (445/444 v.Chr.). 

Nehemia’s opdracht om Jeruzalem te herbouwen zou echter niet zo succesvol zijn 

geweest zonder het werk van Ezra. Ezra was bezig om het volk over God te onderwijzen. 



Met andere woorden: God gebruikte Ezra om het volk geestelijk ‘op te bouwen’, zodat 

het volk fysieke structuren zou kunnen ‘bouwen’, zodra Nehemia eenmaal aankwam. 

God werkte op de achtergrond en bereidde het hart van het volk en de twee leiders voor. 

Uiteindelijk wilde God niet alleen een hersteld Jeruzalem; hij wilde een hersteld volk dat 

hem toebehoorde. Daarom was de belangrijkste taak van Ezra en Nehemia om het volk 

terug naar God te brengen. Zij inspireerden het volk niet alleen voor het werk dat op de 

ruïnes gedaan moest worden, maar het belangrijkste was dat zij het volk inspireerden om 

een passie voor God te ontdekken. Ezra en Nehemia gaven aan die passie vorm in hun 

eigen leven door gebed, vasten, God zoeken en handelen in overeenstemming met Gods 

Woord. 

 Zowel Ezra als Nehemia werden gekozen voor een specifieke taak op een strategisch 

moment in de geschiedenis. Zij werden als leider geroepen, ieder op zijn eigen unieke 

manier, gebaseerd op hun talenten. Ezra was een priester en een schriftgeleerde en zo was 

zijn voornaamste invloed door middel van het onderwijs van de Torah. Nehemia, aan de 

andere kant, was een schenker van de koning en had ongelofelijke 

leiderschapsvaardigheden om mensen te motiveren en op de been te brengen om een taak 

gedaan te krijgen. Ezra was een leraar; Nehemia was een doener. Beiden waren leiders en 

werden toch op verschillende manieren geleid. Tegelijkertijd waren hun beide 

leiderschapsstijlen belangrijk voor de missie van dat moment. Zij vulden elkaar aan en 

werkten samen om voor God een verschil te maken. God gebruikte hun gevarieerde 

persoonlijkheden en passies om in het land een verandering teweeg te brengen.  

 Uiteindelijk zijn we verantwoordelijk voor wat we doen met de taak of functie die God 

ons geeft. De beslissing of onze taak uitmuntend of middelmatig wordt voltooid, ligt bij 

ons. God zal ons bij elke stap helpen; hij zal echter niet het werk voor ons doen dat hij 

ons heeft gegeven om te doen. We kunnen elke gave onder de zon hebben, maar als we ze 

niet voor God gebruiken, zijn ze onbruikbaar. We moeten elk beslissen om alles van 

onszelf te geven bij alles wat God ons roept om te doen, ondanks tegenstand. Ezra en 

Nehemia hadden kunnen opgeven, maar dat hebben ze niet gedaan. Zij volhardden, 

omdat ze de blik op God richtten. Het belang van hun roeping woog zwaarder dan hun 

angst voor negatieve gevolgen die optraden, omdat ze voor de Heer stonden. Ze waren er 

zeker van dat hun opdracht het waard was. 

 

Voorbeschikking 

God heeft zijn volk, het volk Israël, geroepen, oftewel voorbeschikt, om een licht voor de 

wereld te zijn. Paulus behandelt die roeping in Romeinen 9-11, met het oog op het feit dat 

Israëls leiders Jezus Christus niet als hun Messias en Heiland aanvaardden. Gods roeping 

veranderde echter niet, maar werd gewijzigd, want het was nodig dat Gods maatstaven en 

geschenk van redding ook aan de heidenen geopenbaard zouden worden. God riep 

specifieke mensen voor een specifieke taak. God wenste dat zowel gelovige Joden als 

heidenen gered zouden worden en samen het licht van, en de zegen voor, de wereld 

zouden zijn. 

Voorbeschikking in de Bijbel heeft drie basisbetekenissen: 

1. God heeft voorbeschikt dat er maar één manier is om gered te worden, 

 namelijk: door Jezus Christus (Johannes 14:6, Handelingen 4:12). We worden 

 in Christus tot het eeuwige leven verkozen, als we hem als onze persoonlijke 

 Heiland aanvaarden (Romeinen 8:29, Efeziërs 1:3-8). Hij verlangt dat 

 iedereen gered zal worden (1 Timoteüs 2:3, 4). 

2. God heeft sommige mensen voorbeschikt (zowel als individu of als een 

 gemeenschap van gelovigen) voor een specifieke taak, voor een bijzondere 



 opdracht (zoals hij de trouwe rest verordende om het eeuwig evangelie te 

 verkondigen). God heeft een wereldwijde opdracht (Jesaja 49:6). 

3. God heeft de beslissende climax van de menselijke geschiedenis 

 voorbeschikt, als hij als Rechter zal komen en zijn beloning zal geven 

 (Daniël 2). Het ultieme resultaat zal zijn eschatologische overwinning zijn. 

 Het doel van de verkiezende wil van God is niet de redding van enkelen, 

 maar de verzameling van zoveel mogelijk mensen uit de volken in de laatste 

 eschatologische verzameling (Openbaring 21:3) 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

De volgende vragen behandelen profetische tijdsperioden: 

 Neem de bovengenoemde lijst profeten opnieuw grondig door. Focus in op 

een paar namen. Praat er specifiek over hoe elk van hen zijn of haar roeping 

ontving. Hoe wist deze profeet dat hij of zij werd geroepen? 

 Waarom past Ellen G. White in deze lijst? Hoe heeft God haar gebruikt om 

een geestelijk leider van zijn volk te zijn? 

 Hoe hebben mensen in de geschiedenis steeds op Gods geroepen leiders 

gereageerd? Waarom is het zo ingewikkeld om Gods gekozen leiders en hun 

leiderschap te aanvaarden?  

 Wat maakt de taak van Gods geroepen leider moeilijk? 

 

Persoonlijke overdenking: 

1. Hoe herkent men Gods wil in het leven? 

2. Wat zijn uw passies? Op wat voor manier roept God u om uw wensen en 

gaven voor hem te gebruiken? 

3. Hoe kunt u in in uw kerk samenwerken met andere begiftigde mensen die God 

heeft geroepen om te dienen, maar die erg van u verschillen? Hoe kunnen de 

verschillen tussen u een kracht worden? 

4. Hoe kunt er zeker van zijn dat u doet wat God u roept om te doen? 



Les 4 Tegenstand ondervinden 

19-25 oktober 

 

Deel I: Samenvatting  

 

Kerntekst: Ezra 5:5, Nehemia 4:14 

 

Focus van de studie: Ezra 4:4-24; Ezra 5, 6; (zie ook Nehemia 3, 4 en Nehemia 6:1-13 

voor een compleet beeld); Daniël 10:12, 13, 20 

 

Deze les wijdt uit over de verhalen van tegenstand waarmee elke groep repatrianten werd 

geconfronteerd, terwijl ze de tempel, de stad, en de muren herbouwden, eerst in de tijd 

van de gouverneur Zerubbabel, daarna Ezra, de priester en ten slotte met de gouverneur 

Nehemia. Hoewel de verhalen niet altijd in chronologische volgorde zijn geschreven 

(sommige delen van het boek zijn thematisch samengesteld), kunnen we de loop der 

gebeurtenissen in elkaar zetten, gebaseerd zijn op de koningen tot wie elke brief zich 

richt en de aanklacht tegen de Joden.  

 Ondanks het feit dat het werk enkele keren tot stilstand kwam, omdat mensen bang 

waren voor dreigingen van de omringende volken of koningen en het geloof/vertrouwen 

in Gods bescherming verloren, zond de Heer altijd leiders die het volk aanmoedigden om 

opnieuw te gaan bouwen. Soms duurde het enkele jaren voordat een project werd 

voortgezet, maar het werd niet voor onbepaalde tijd opgegeven. God wilde dat de 

Israëlieten naar het Beloofde Land terugkeerden en was met hen, ondanks dat er 

tegenstand, vernedering en, soms, geweld tegen hen was. Alleen maar omdat iets moeilijk 

is, betekent niet dat God ons niet heeft geroepen om het te doen. God vraagt grote dingen 

van gewone mensen en voorziet dan zelf in wat wij nodig hebben om ze te laten 

gebeuren. In Ezra en Nehemia inspireerde God leiders en profeten om sterk te staan 

tegenover vijandigheid. 

 God zoekt altijd naar gelovige mensen die hem vertrouwen, ondanks ingewikkelde 

omstandigheden, zodat hij ten gunste van hen tussenbeide kan komen en zijn werk kan 

doen. God beloont samenwerking, bereidheid om voorwaarts te gaan en vastbeslotenheid 

om de door hem gegeven taak te vervullen. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Chronologie van het werk in Ezra 

Onder gouverneur Zerubbabel 

 537-535 V.CHR.–herbouw van het altaar in de tempel en de fundamenten 

ervan (Ezra 3) 

 535-520 V.CHR.–werk opgegeven door sterke tegenstand (Ezra 4-6) 

 520-515 V.CHR.–werk hersteld onder profetische bedieningen van Haggai en 

Zacharia 

 515 V.CHR.–tempel voltooid (Ezra 6:13-22) 

 

Vóór Ezra 

 465-464 V.CHR.–weerstand tegen de herbouw van Jeruzalem (Ezra 4:7-23)–

Artaxerxes staakt het werk in zijn vroege jaren 

 

 



 

Ezra 

 457 V.CHR.–Ezra komt aan in Jeruzalem (Ezra 7), terwijl het werk wordt 

gestaakt 

 

 Ezra 3 vermeldt de herbouw van het altaar in de tempel en de fundamenten, die 

plaatsvond in 537-535 V.CHR. als gevolg van Cyrus’ edict (Ezra 1:1-2:70). Na een 

aanvankelijke viering (Ezra 3:10-13) werd het werk opgegeven (Ezra 4:1-5) door sterke 

tegenstand die rond 535 V.CHR. begon en tot 520 V.CHR. duurde (voor details: 

zie Ezra 4:24 tot 6:12). Ezra 4:6 beschrijft in het kort de weerstand tegen de bouw onder 

Xerxes (486-465 V.CHR.). Dan lezen we in Ezra 4:7-23 over de tegenstand aan het begin 

van de regering van koning Artaxerxes. In Ezra zijn mede exemplaren van de brieven 

opgenomen, die naar zowel koning Artaxerxes als koning Darius werden gestuurd. De 

brieven zijn ingevoegd in het Aramees, terwijl de rest van het boek in het Hebreeuws is 

geschreven, wat betekent dat dit officiële documenten waren, bewaard in de taal die in 

die tijd voor publieke documenten werd gebruikt. (Het Aramees was de algemene taal in 

die tijd, net zoals Engels dit vandaag is.) In 520 V.CHR., na vijftien jaar van krachtige 

tegenstand, wekte de profeet Haggai het volk op om door te gaan met de bouw van de 

tempel (lees zijn vijf korte, krachtige preken in het boek Haggai). De profeet Zacharia 

sloot zich aan ter ondersteuning, wat resulteerde in de voltooiing van de tempel in minder 

dan vijf jaar en de inwijding ervan in maart 515 V.CHR. (Ezra 6:13-18), gevolgd door de 

viering van Pesach (andere vertalingen: ‘het Pascha’) een maand later (Ezra 6:19-22). 

 

Daniël 10:12, 13, 20 

God bereidde alles voor Gods volk voor, zodat ze in staat konden zijn om de tempel in 

Jeruzalem te herbouwen na hun terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Hij zette 

zich persoonlijk in om aan hindernissen een einde te maken en de weg vrij te maken voor 

deze goddelijke activiteit. Volgens Daniël 10 vochten de engel Gabriël en Michael (een 

andere naam voor Jezus Christus) om de geest van de Perzische koningen, namelijk 

Cyrus en zijn zoon Cambyses, om hen te overreden het herbouwprogramma te steunen, 

toen Israëls afgunstige plaatselijke vijanden deze heersers verleidden om het herstelwerk 

aan de tempel te beëindigen. God streed met deze vorsten om hun geest op te wekken ten 

voordele van de toekenning van een plaats aan Gods volk om de levende Heer te 

aanbidden. Het is triest dat de Joden werden ontmoedigd en op dit moment stopten met 

werken, zelfs al stond God met zijn macht aan hun kant. Het werk werd hervat toen de 

profeet Haggai op het toneel verscheen. 

 Deze situatie waarschuwt ons ook tegen een gebrek aan geloof en lafheid als we ons 

niet door God laten leiden, wanneer hij voor ons een weg bereidt om door te gaan en zijn 

wil te doen. Gods voorzienigheid werkt echter altijd beter dan onze beste berekeningen of 

plannen. We moeten echter vertrouwen op zijn leiding en ons door hem laten leiden. We 

kunnen ervan verzekerd zijn dat zijn plannen en instructies het beste zijn en hij altijd 

onze voorspoed in gedachten heeft. 

 

Haggai en Zacharia 

De profeten Haggai en Zacharia komen ter plaatse na vijftien lange jaren van weerstand 

tegen de bouw. Het volk is ontmoedigd geraakt en stopt met het werken aan de herbouw 

van de tempel. God riep en leidde deze profeten om tot het volk te spreken en hen te 

inspireren tot de bouw, ondanks de vijandige tegenstand. God moedigde hen aan niet 

bang te zijn. Hij was met hen en zijn aanwezigheid zou hen dragen. 



 God sprak het volk aan met de vraag: ‘Is het voor u wel de tijd om in uw fraai 

overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt?’ (Haggai 1:4, HSV). Bestudeer 

alle voorbeelden waar het woord voor fraai overdekt (safun) in de Bijbel voorkomt in 

termen van bouwprojecten en u zult iets interessants zien. Al die voorbeelden zijn 

verbonden met cederhout (1 Koningen 6:9, 1 Koningen 7:3, 1 Koningen 7:7, 

Jeremia 22:14). Zo noemde God de huizen van zijn volk (Haggai 1:4) ‘fraai overdekt’, 

omdat ze niet waren gemaakt van materiaal dat normaal in dat gebied werd gebruikt. Wat 

was het probleem met cederstammen? Oorspronkelijk bestelden de Joden cederstammen 

uit Libanon om de tempel te herbouwen. De tempel moest worden gebouwd volgens het 

model dat Salomo had vastgelegd, door steenblokken en cederhouten latten als tussenlaag 

te gebruiken. Zij maakten plannen om de cederstammen voor de panelen van de tempel te 

gebruiken. Toen ze echter wanwege de tegenstand werden ‘gedwongen’ om het werk aan 

de tempel te staken, hadden ze hout rondslingeren. Waarom zouden ze dit niet gebruiken? 

Zelfs al gebruikten ze het hout dat voor zijn tempel was bedoeld voor hun eigen huis, 

God kwam met een andere oplossing. Hij zond hen naar de bergen om van daar hout mee 

te brengen en zijn huis te bouwen. God heeft voor zijn eigen huis niet de duurste 

materialen nodig. In plaats hiervan wil hij alleen maar een huis, zodat hij met hen kan 

wonen. 

 Het belangrijkste is dat God wilde dat zijn volk verlangde naar zijn aanwezigheid en 

ernaar verlangde dat hij met hen zou zijn, wat het doel van de tempel was. Het grotere 

probleem was hun hart dat niet toegewijd was—de onvoltooide tempel was alleen maar 

het symptoom van hun apathie. Wanneer iemand is toegewijd aan een taak of aan een 

andere persoon, zal hij of zij niet gemakkelijk door tegenstand worden tegengehouden. 

Het gebrek aan werk toonde het gebrek aan toewijding van Gods volk aan hem. En toch 

maakte de bemoediging door God het volk wakker uit hun lethargie (loomheid) en angst, 

en motiveerde hen om opnieuw aan het werk aan de tempel te beginnen. Daarna werden 

zij niet onzeker in hun werk. Ze voltooiden de tempel vijf jaar later. Soms lopen we vast 

door de routine en het gemak. Wat we dan nodig hebben is eraan herinnerd te worden wat 

in het leven belangrijk is. 

 

Chronologie van het werk in Nehemia 

 445/444 V.CHR. Nehemia komt aan in Jeruzalem (Nehemia 1 en 2) 

 Verzet tegen het werk (Nehemia 2:11-20, Nehemia 3:33-4:17, Nehemia 6:1-14) 

 Na 52 dagen (minder dan twee maanden) wordt de muur voltooid 

(Nehemia 6:15-19) 

 

Nehemia 4 

Sanballat, die samen met Tobia Samaria ten noorden Juda bestuurde, bedreigde Nehemia 

en keerde zich tot hoon en smaad van de Joden. Hij was verwant aan de Joden vanwege 

zijn afkomst van de hogepriester (door middel van huwelijk) en kon daarom doorhebben 

dat zijn macht over het Joodse volk zou worden beteugeld als zij eenmaal de muur 

zouden herstellen. Hij geloofde dat de Joden niet sterk genoeg waren, dat zij inferieur 

waren en hun taak veel te groot voor hen was. De Joden zouden de muur nooit kunnen 

herbouwen, zei hij. Andere leiders in de streek sloten zich bij Sanballat aan in een 

politieke coup om de Israëlieten te stoppen. De Arabieren stonden onder leiding van 

Geshem en bezetten het zuidelijke grondgebied onder Juda; de Ammonieten leefden in 

het oosten in Perzisch grondgebied; en Asdod was ten westen van Juda. Juda was dus 

volledig omringd door vijandige (krijgs)machten. Terwijl het volk Israël bang werd, nam 

Nehemia dit als een belediging op ten opzichte van God en het Joodse volk. Gods naam 



en de Israëlitische naam werden door de vijanden te schande gemaakt en dus riep hij tot 

God uit om te ‘horen’ en ‘hun hoon op hun eigen hoofd te laten neerkomen’ (vgl. 

Nehemia 3:36; andere vertalingen: 4:4). Hij nam zelf geen wraak, maar vroeg God om de 

kwestie in zijn handen te nemen. Nehemia was er zeker van dat God hem had geleid om 

voor te gaan bij de herbouw van de muur, zoals bleek uit de positieve reactie van de 

koning, evenals het volk Israël. Omdat de dreigende woorden van hun buren met hun 

verbeelding speelden en hen bang maakten, moedigde Nehemia het volk aan om te 

‘strijden’, omdat God ‘groot en geducht’ is (vgl. Nehemia 4:8; andere vertalingen: 4:14), 

en hij ‘zal voor ons strijden’ (Nehemia 4:14; andere vertalingen: 4:20). Nehemia 

verzamelde de Joden en zette groepen van hen volledig in gevechtstenue bij elk gat in de 

muur, wat het hun vijanden mogelijk maakte om hen te zien. Hij openbaarde aan de 

wereld dat zij klaar waren voor een aanval. 

 De strategie werkte; de plannen van de vijanden werden gedwarsboomd. De Joden 

werden eraan herinnerd dat ze op God moesten vertrouwen en niet menselijke vijanden 

groter dan hun God moesten laten lijken. Ondanks enkele andere bedreigingen ten 

opzichte van de Israëlieten, gingen zij door met bouwen, totdat de muur in louter 52 

dagen werk werd voltooid (Nehemia 6:15). 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Het patroon van keer op keer werken en stoppen, werken en stoppen was toe te schrijven 

aan de angst voor wat mensen hen zouden aandoen. Bedreigingen door vijanden, decreten 

van koningen die het werk verboden en hun kleine aantal spanden alle samen en brachten 

hen ertoe hun werk te staken. 

1. Wat deed de profeet Haggai om mensen te motiveren, zodat zij succesvol 

samenwerkten aan de herbouw van de tempel? 

2. Wat gebeurt er als we keer op keer in onze gedachten afspelen wat er zou 

kunnen gebeuren? Het maakt de dingen alleen maar erger, niet waar? We 

maken onszelf druk totdat we ziek worden en het gevolg hiervan is zo 

afschuwelijk dat onze verwachtingen en verbeelding(skracht) ons ervan 

weerhouden om op God te vertrouwen en vooruit te komen. Obstakels lijken 

onevenredig belangrijk en meer dan levensgroot, en we vergeten dat God 

belooft om ‘voor ons te strijden’. Hoe kunnen we in plaats hiervan als 

Nehemia zijn en een sterk geloof cultiveren dat God, inderdaad, met ons zal 

zijn? 

3. Wat voor leiderschapskwaliteiten kunnen we van Nehemia leren als we 

mensen om ons heen aanmoedigen? 

4. Wat voor soort factoren hebben u bang gemaakt en u ervan weerhouden om 

Gods werk te doen? 

5. Wat kunt u doen om degenen aan te moedigen die, weggezonken in de 

moeilijkheden van het leven, bang zijn voor de uitdagingen waarmee ze te 

maken hebben en moeite hebben erop te vertrouwen dat de Heer ‘voor hen zal 

strijden’? 

 

 

 

 

 

 



Les 5 De geest van de wet overtreden 

26 oktober-1 november 

 

Deel I: Samenvatting 

 

Kerntekst: Nehemia 5:11, 15, 16 

 

Focus van de studie: Nehemia 5 

 

Nehemia 5 beschrijft hoe Nehemia optreedt tegen onrecht onder de bannelingen. Terwijl 

zij Jeruzalems muur herbouwen en samenwerken om tegen hun vijanden te vechten, is 

niet alles goed onder hun gelederen. Een hongersnood in het land laat sommige families 

achter zonder zonder financiële daadkracht om de Perzische belastingen te betalen of 

zelfs voedsel te verkrijgen. 

 Daarom verpanden de Joden hun huizen, akkers en wijngaarden. Nadat het verpanden 

van bezit hun financiële situatie niet verbetert, moet het volk andere manieren 

uitpuzzelen om de belasting te betalen en voedsel te verwerven. Omdat schuldenslavernij  

in die tijd algemeen voorkwam, verkochten de Israëlieten, die het gebruik volgden, hun 

kinderen of zichzelf aan hun eigen (bloed)verwanten om in staat te zijn de schuld weg te 

werken. Als Nehemia ontdekt dat de Israëlieten hun eigen mensen hebben gekocht om die 

families te onderhouden, vlamt zijn woede op. Hoewel dit gebruik wettelijk is toegestaan, 

treedt Nehemia ertegen op als een onrecht. Hij biedt het hoofd aan enkele van de 

machtigste Joodse mensen en leiders. Hij vraagt of het rechtvaardig is dat het volk hun 

vrijheid verkrijgt door naar Israël gebracht te worden, alleen maar om deze opnieuw te 

verliezen door toedoen van hun eigen broeders en zusters. Uiteindelijk overtuigt hij de 

leiders ervan dat hun gedrag ethisch onjuist is en zij vergoeden alles wat ze de armen 

hadden afgenomen. Nehemia is een voorbeeld van het opkomen voor wat rechtvaardig is, 

zelfs wanneer machtige mensen bij het onrecht betrokken zijn. Hun positie en aanzien 

houden Nehemia niet tegen om zich tegen het onrecht uit te spreken. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Structuur van Nehemia 5 

Nehemia 5 heeft een duidelijke thematische structuur en kan worden verdeeld in de 

volgende onderdelen: 

1. Problemen en klachten van het volk en Nehemia’s besliste daden 

(Nehemia 5:1-13). 

a. Redenen van het volk om te klagen (Nehemia 5:1-5). 

b. Nehemia’s woede en berisping (Nehemia 5:6, 7). 

c. Nehemia’s oproep tot een openbare vergadering, en zijn aanklacht tegen leiders 

(Nehemia 5:7-8). 

d. Zwijgen door de leiders (Nehemia 5:8). 

e. Nehemia’s waarschuwing aan leiders om bij alles wat ze doen ontzag voor God 

te hebben (HSV: ‘wandelen in de vreze van onze God’ en eigendommen aan 

mensen terug te geven en de verliezen te vergoeden (Nehemia 5:9-11). 

f. Positieve reactie van de leiders (Nehemia 5:12). 

g. Eed van leiders, Nehemia’s symbolische daad en dankbare lofprijzingen aan de 

Heer door het volk (Nehemia 5:12-13). 

2. Nehemia’s twaalf jaar van ijverig en onzelfzuchtig dienstwerk (Nehemia 5:14-16). 



3. Nehemia’s dagelijkse gulle voorziening voor vele mensen en bezoekers 

(Nehemia 5:17, 18). 

4. Nehemia’s gebed om genade (Nehemia 5:19). 

 

Nehemia treedt op tegen onderdrukking/onrecht 

Te midden van het drukke werk voor de Heer werden er ernstige klachten geuit tegen de 

leiders van Gods volk. Arme mensen werden onderdrukt, zij ervoeren honger, hun 

kinderen werden tot slaaf gemaakt en hun akkers en wijngaarden afgenomen. 

 Nadat Nehemia wordt verteld wat er onder de Joden aan de hand is, wordt hij 

‘woedend’. Het woord voor woede is kharah en betekent ‘boos zijn’ of ‘van woede 

branden’. Kharah duidt op een sterke reactie van woede. Het woord komt in de hele 

Bijbel vaak voor. Het komt bijvoorbeeld erg vroeg in de Bijbel voor en verwijst naar de 

woede van Kain wanneer hij beseft dat zijn offer niet wordt aanvaard, of naar de woede 

van Mozes wanneer hij het volk ziet dansen en het kalf aanbidden (Exodus 32:19, 22). 

Kharah wordt echter ook gebruikt voor Gods woede, die opvlamt wanneer het volk Israël 

goddeloos handelt (Exodus 4:14; Exodus 32:10, 11; Numeri 11:1, 10, 33). 

 De precieze uitdrukking ‘was/werd woedend’ komt echter merkbaar in de volgende 

passages voor. In Genesis 34:7 ontdekken we dat deze uitdrukking wordt gebruikt als 

Dina wordt verkracht en haar broers (zonen van Jakob) woedend worden en uiteindelijk 

in vergelding tegen de Sichemieten handelen en alle mannen van de stad doden. In 

2 Samuel 13:21 wordt koning David woedend als hij hoort dat zijn zoon Amnon zijn 

eigen zus Tamar heeft verkracht (hoewel hij zich niet door de woede laat lijden om het 

onrecht op te lossen). Een derde gebruik van deze uitdrukking is in Nehemia 4:7, 

wanneer de vijanden van de Joden ontdekken dat de Israëlieten de muren aan het 

herbouwen zijn. De vijanden worden woedend, omdat zij het herbouwproject als een 

ernstige bedreiging voor hun macht over het land zien. Twee van de passages betreffen 

zeer ernstige overtredingen van verkrachting, wat ons reden geeft om het verhaal over 

onrecht in Nehemia ook als een ernstige overtreding te beschouwen. Nehemia is net zo 

boos over wat hij hoort als degenen die hoorden over de verkrachting van hun eigen zus 

en dochter. Nehemia beschouwt onrecht en onethisch gedrag als zijnde op hetzelfde 

niveau. Hij ziet ook onderdrukking in hetzelfde licht. Het is ontnuchterend en 

overtuigend te beseffen dat onderdrukking zulke sterke gevoelens van boosheid in 

Nehemia opriep. Hij reageerde persoonlijk op de onderdrukking van de Joden, alsof leden 

van zijn eigen familie pijn werd gedaan. 

 Verre van overhaast handelen, ging Nehemia echter over de situatie ‘bij zichzelf te 

rade’ (letterlijk: ‘Mijn hart overwoog in mij.’). De gebruikte woorden voor deze 

uitdrukking zijn malakh en levav. Malakh heeft twee hoofdbetekenissen: (1) ‘als koning 

regeren’ of ‘tot koning gemaakt worden’ en (2) ‘overdenken’ of ‘zorgvuldig in jezelf 

overwegen’. Levav betekent ‘het hart’. Letterlijk  zegt dit vers ‘in mijn hart’. Samengevat 

drukt het uit dat Nehemia de kwestie zorgvuldig in zijn hart overwoog. Aangezien hart en 

gedachten in het Hebreeuwse denken synoniem zijn, overdenkt Nehemia en beoordeelt 

hij zorgvuldig wat zou moeten worden gedaan aan de onderdrukking en het onrecht onder 

de Hebreeërs. Daarom is nog een belangrijke les die we in dit verhaal van Nehemia 

kunnen leren, dat we niet in woede op onrecht zouden moeten reageren. In plaats hiervan 

zouden we tijd moeten nemen om te verwerken wat de beste stap zal zijn. 

 Het is goed en belangrijk om sterke emoties tegen onrecht te laten zien; dit  

rechtvaardigt echter niet het boos zijn om welke reden dan ook. Kaïns woede ten opzichte 

van zijn broer Abel was bijvoorbeeld misplaatst. Onverschilligheid tegenover het kwaad 

is een van de ergste zonden. Als mensen onrecht zien en zich ervan afwenden alsof het 



niet hun probleem is, openbaren zij hun onverschilligheid en verlies van 

(fijn)gevoeligheid ten opzichte van de zonde. Het is zeer gevaarlijk als we emotioneel 

bevroren zijn en niet op onrecht reageren. Onze God is de God van recht; hij staat altijd 

aan de kant van de onderdrukten. Vaak berispten profeten Gods volk, omdat zij nalieten 

aan het onrecht een einde te maken. De profeten stimuleerden het volk om de armen goed 

te behandelen door hen te helpen, en droegen het volk op barmhartig te zijn ten opzichte 

van weduwen, wezen en vreemdelingen (voor voorbeelden: zie Deuteronomium 10:18, 

Deuteronomium 14:29, Deuteronomium 24:19, Deuteronomium 27:19, Zacharia 7:10). 

 Na het berispen van de Joodse vooraanstaande burgers/edelen en bestuurders die 

zwegen en niet reageerden, roept Nehemia een ‘grote vergadering’ samen, zodat alle 

leiders zouden worden geconfronteerd met de enorme implicaties van hun tirannieke 

gedrag en hoe dit veel mensen beïnvloedde. Daarnaast zou een grote menigte 

intimiderend zijn en was het aannemelijker dat de leiders zijn eisen zouden inwilligen. 

Het belangrijkste was toch wel dat Nehemia appelleerde aan hun verantwoordelijkheid 

tegenover God. ‘Moet u niet wandelen in de vreze van onze God vanwege de smaad van 

de heidenvolken, onze vijanden?’ (Nehemia 5:9, HSV). Nehemia gebruikt de uitdrukking 

‘ontzag/vrees voor God’ enkele keren in het boek (Nehemia 5:9, 15; Nehemia 7:2). 

 Het idee van de ‘vreze van God’ was om de Joden te herinneren aan hun verlangen om 

met God te ‘wandelen’, hun beslissingen met ontzag voor zijn wil te nemen en voor hem 

te leven. Daarom kwamen de Joden terug naar Jeruzalem; zij kwamen om 

‘verantwoordelijke mensen van God’ te zijn en hiernaar te leven. Zij beseften dat hun 

voorvaderen afstand hadden gedaan van God en ze wilden dat terugdraaien. Nehemia’s 

berisping brengt hen tot zwijgen, omdat ze ten slotte beseffen dat ze niet onberispelijk 

hebben geleefd en zijn teruggevallen in de gewoonten die hen in het verleden zijn geleerd 

of die ze hebben opgedaan van de volken rondom hen. Ze kunnen geen licht voor de 

volken rondom hen zijn als ze op dezelfde manier handelen (zelfs in mindere mate) als 

vroeger en de minder bedeelden onderdrukken voor persoonlijk gewin. 

 Nehemia protesteerde niet tegen de daad van het (uit)lenen, aangezien hij zelf graan en 

geldaan  mensen uitleende. Hij sprak zich uit tegen het in rekening brengen van rente. Hij 

eiste dus dat de leiders de eigendommen teruggaven die zij in beslag hadden genomen en 

de rente terugbetaalden die ze in rekening hadden gebracht.  

 Het is verbazingwekkend dat de leiders positief reageren en beloven om alles terug te 

geven. Daarna worden de priesters geroepen, zodat een eed kan worden gezworen tussen 

de bestuurders en de priesters (Nehemia 5:12, 13). Het volk ‘kwam zijn belofte na’ 

(Nehemia 5:13). De tekst suggereert dat na deze eed het hele volk—de edelen, de 

(staats)ambtenaren en the general bevolking—samenwerkten en nieuwe methoden voor 

bedrijfsvoering creëerden die de rechten van het hele volk hooghielden. 

 

Nehemia geeft vorm aan zorg 

 Het hoofdstuk eindigt met een fragment dat uiteenzet dat Nehemia de gouverneur van 

Juda was. Hoewel hij elk recht had om belastingen te vorderen van het volk dat hij 

bestuurde, leefde hij naar zijn geweten en voegde niet meer lasten toe aan de al belaste 

bevolking die belastingen naar de Perziërs moesten sturen. In plaats hiervan gebruikte 

Nehemia zijn eigen geld (loon uit Perzië) om vanuit zijn huisgezin het volk te 

onderhouden en allen die een plek nodig hadden om te eten. Hij schonk gul wat hij had 

aan anderen. Hij deed zijn taak niet om rijker te worden, maar om te dienen. Nehemia 

leefde Marcus 10:44: ‘… wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn; en wie onder 

u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn’ (NBG). Hij propageerde recht en een nederige, 

dienstbare houding. 



 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Gebruik de volgende vraag als openingsronde voor de les voor de week: 

1. Wat is, of was, het moeilijkste wat u ooit heeft moeten doen om voor uw familie of 

 geliefden te zorgen? Deel met de groep.  

 Wees, als leraar, bereid iets persoonlijks te delen. Als u als leider deelt, moedigt u 

anderen aan om ook te delen. Wederzijds delen zal leiden tot grotere verbondenheid in 

uw groep. Net zoals Nehemia zich om mensen bekommerde, openbaren wij ook dat 

het ons kan schelen door met elkaar als broeders en zusters te delen. We gaan allemaal 

door moeilijke tijden en het is bemoedigend van anderen te horen over wat zij hebben 

ervaren en hoe zij als volgelingen van Jezus met bepaalde situaties zijn omgegaan. 

  Stel de volgende vragen aan het einde van de les als verdere uitwerking van het 

idee en de toepassing ervan: 

1. Brainstorm met uw groep over wat u specifiek kunt doen om de armen, 

gemarginaliseerden of de verwonden in uw omgeving te helpen. Hoe kunt u 

diversiteit propageren? Wat voor project kan uw groep adopteren om een verschil 

in iemands leven te maken? 

2. Op wat voor manieren kunt u als Nehemia zijn en resoluut opstaan tegen onrecht? 

Denk na over het volgende: 

a. Op wat voor manieren kunt u zich thuis verzetten tegen onrecht? 

b. Op het werk? 

c. Op school? 

d. Met vrienden? 

3. In Nehemia’s tijd kwam de onderdrukking door (uit)lenen en het in rekening 

brengen van rente en vernederende slavernij/onderworpenheid van personen. Wat 

zijn in de wereld van vandaag (of in uw beroep) de manieren waarop we ons 

ervoor moeten hoeden om te vermijden dat we anderen onderdrukken?



Les 6 Het lezen van het Woord 
2-8 november 

 

Deel I: Samenvatting 

 

Kerntekst: Nehemia 8:8 (andere vertalingen: Nehemia 8:9); Jozua 1:8; Johannes 5:39, 40 

Focus van de studie: Nehemia 7:72 en Nehemia 8 (andere vertalingen: Nehemia 8) 

 

De les richt zich op het belang om tijd in het Woord van God door te brengen. De leiders 

van Israël en het volk openbaren een ongelofelijke liefde voor God en zijn Woord als zij 

veel uren wijden aan het hardop voorlezen van de Schrift. De gebeurtenissen in dit 

hoofdstuk vinden plaats in de zevende maand (Tisjrie) van het jaar, wat veelbetekenend is 

vanwege drie heilige dagen en feesten die werden gevierd op de eerste, tiende en 

vijftiende dag van de maand (Dag van het Bazuingeschal, Verzoendag en 

Loofhuttenfeest). Ezra en Nehemia riepen, samen met alle leiders, het volk op de eerste 

dag samen, kinderen inbegrepen, en de Levieten begonnen het Woord van God voor te 

lezen en uit te leggen. Het volk luisterde urenlang naar de verhalen van hun erfgoed en 

Gods machtige aanwezigheid en trouw ten opzichte van hen. Het voorlezen en de uitleg 

(en vertaling) waarin de Levieten voorzagen, raakte het volk diep. Door te luisteren naar 

de boodschappen uit de boeken van Mozes werden ze overtuigd van hun eigen 

zondigheid en Gods heiligheid en zij begonnen te huilen. 

 Nehemia en de Levieten moedigden het volk aan niet te huilen noch bedroefd te zijn, 

maar zich te verheugen in de Heer vanwege zijn grote liefde voor hen. Door het 

langdurige voorlezen van de Pentateuch ontdekte het volk dat ze op de vijftiende dag van 

de maand het Loofhuttenfeest moesten vieren. Daarom verzamelden zij zich opnieuw om 

met zeven-dagen feestvieren een feest te vieren dat was vergeten en verzuimd. In deze 

periode leefden zij in loofhutten op het daken en het erf (andere vertalingen: 

‘(voor)hoven’) van hun huis en door heel de stad, terwijl ze het Woord van God 

bestudeerden. De achtste dag bereikte zijn hoogtepunt in een feestelijke samenkomst. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Omdat Nehemia 7:72-Nehemia 10 zijn geschreven vanuit het gezichtspunt van de derde-

persoon, in plaats van een eerste-persoon perspectief, zoals in de rest van het boek steeds 

geldt, is het mogelijk dat Nehemia 7:72-Nehemia 10 samen is gebracht als een 

theologisch middenstuk dat was bedoeld als uitleg van de toestand van de Israëlieten en 

hun toewijding aan God. De activiteit in deze hoofdstukken vond waarschijnlijk plaats 

nadat Nehemia’s groep in Jeruzalem aankwam. Het is vermeldenswaardig dat Ezra 

opduikt in hoofdstuk 8, aangezien hij alleen in Nehemia 8:9 (andere vertalingen: 

Nehemia 8:10) en Nehemia 12:26 samen met Nehemia wordt vermeld. Het is duidelijk 

dat het thema van deze literaire eenheid in Nehemia 7:72-Nehemia 10 toewijding aan 

God is door het voorlezen van de Schrift, belijdenis en vernieuwing van het verbond. 

Ezra verschijnt opnieuw in het verhaal, omdat, in plaats van het bouwen van een fysieke 

structuur, zijn rol is om mensen ertoe te brengen het Woord van God te bestuderen. 

Nehemia 1-6 (evenals in Ezra 1-6) focussen zich op bouwprojecten, maar daarna is de 

aandacht gericht op het bouwen van Gods volk (Nehemia 7-13; ook benadrukt in 



Ezra 7-10). Nehemia 7:72 en Nehemia 8 tonen aan dat het voorlezen van het Woord een 

cruciale plaats inneemt bij het volkomen leven in Gods aanwezigheid. 

 

Structuur van Nehemia 8 

 A. Boek met de wet voorgelezen (Nehemia 8:1, 2; andere 

vertalingen: 8:2, 3) 

 B. Volk geeft gehoor en aanbidt de Heer (Nehemia 8:3-6; 

andere vertalingen: 8:4-7) 

 C. Het gelezene begrijpen (Nehemia 8:7, 8; andere 

vertalingen: 8:8, 9) 

 D.  Deze dag is gewijd . . . (andere 

vertalingen: ‘heilig’): rouw dus niet, en huil 

niet! (vgl. Nehemia 8:9; andere vertalingen: 

8:10) 

 E. . . . de vreugde die de Heer u geeft 

is uw kracht (Nehemia 8:10; andere 

vertalingen: 8:11) 

 D’. … . dit is een heilige dag: wees dus niet 

bedroefd (vgl. Nehemia 8:11, 12; andere 

vertalingen: 8:12, 13) 

 C’. Gevonden in het gelezene dat zij in loofhutten 

moesten wonen (Nehemia 8:13-15; andere 

vertalingen: 8:14-16) 

 B’. Mensen geven gehoor en maken loofhutten 

(Nehemia 8:16, 17; andere vertalingen: 8:17, 18) 

 A’.  Boek van de wet voorgelezen (Nehemia 8:18; andere 

vertalingen: 8:19) 

 

Voorlezen van het Woord van God 

Het voorlezen van het Woord van God is een belangrijk concept in Nehemia 8. Het is 

ongelofelijk dat het volk urenlang naar het gelezene luisterde, ‘vanaf het moment dat het 

licht werd tot de middag’ (Nehemia 8:3; andere vertalingen: 8:4), ongeveer vijf tot zeven 

uur, en bewijst dat ze ervoor open stonden om van God te horen. Dit moment ging echter 

niet alleen maar over luisteren naar de lezing, maar over begrijpen. In feite blijkt 

‘begrijpen’ het belangrijkste concept van het hoofdstuk te zijn. 

 Door heel het hoofdstuk wordt het woord bin ‘begrijpen’ zes keer herhaald 

(Nehemia 8:2, 3, 7, 8, 9 en 12; andere vertalingen: 8:3, 4, 8, 9, 10 en 13). Het is opvallend 

om te zien hoe vaak dat woord en concept voorkomen. De auteur herhaalt opzettelijk keer 

op keer het idee van begrijpen om onze aandacht erop te vestigen. Samen met bin wordt 

het woord sakhal twee keer gebruikt en betekent ook ‘begrijpen’, evenals ‘wijs en met 

inzicht zijn’ en ‘begrip, wijsheid en verstand hebben’ (Nehemia 8:8, 13; andere 

vertalingen: 8:9, 14). Vanaf het begin wordt aangegeven dat allen die ‘in staat waren het 

te begrijpen’ (SV: ‘verstandig waren om te horen’) / (HSV: ‘al wie wat zijn verstand 

betrof in staat was ernaar te luisteren’ (Nehemia 8:2; andere vertalingen: 8:3) werden 

verzameld, wat betekent volwassenen en kinderen die oud genoeg waren om de Schriften 

te bevatten. Het Woord moest niet alleen maar het ene oor in en het andere uit gaan. In 

plaats hiervan moest het betekenis en doel in hun leven hebben, waarbij het tot grotere 

wijsheid zou leiden en moest het transformerend zijn. Kennis verkrijgen gaat niet over 



het opslaan van prachtige ideeën en informatie in onze hersenen. In plaats hiervan moet 

kennis ons hele wezen beïnvloeden. 

 

De reactie van het volk 
Het is verbazingwekkend dat de woorden absoluut invloed hadden op de vergadering, 

omdat zij huilden. Wat zij uit de wet hoorden, beïnvloedde hun begrip van God en 

veranderde op zijn beurt de manier waarop zij zichzelf en de wereld zagen. Het horen van 

Gods Woord helpt ons de dingen vanuit Gods perspectief te zien en onszelf als zondaars 

te beschouwen. Soms denken mensen vandaag ten onrechte, terwijl ze het Oude 

Testament lezen, dat personen toen geen liefdevolle God konden zien. We zien echter 

vanuit de passage hier in Nehemia dat het tegenovergestelde waar is. Het uren 

doorbrengen in het Woord van God, lezend over zijn genade en machtige daden, dreef 

mensen niet weg van God, maar overtuigde hen in plaats hiervan van Gods liefde en 

genadige interventies. Ze beseften dat zij ontrouw waren, maar God trouw was. De 

schoonheid en kracht van de Schrift is dat God, door deze, ons voor zich tracht te winnen 

en ons smeekt om ons tot hem te wenden, waarbij hij ons laat zien wie hij werkelijk is—

de God die van ons houdt en die het maximum doet om te redden en ons naar zichzelf 

terug te brengen. 

 Tijd in Gods Woord leidt tot persoonlijke en collectieve heropleving. ‘. . .  het woord 

Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, 

zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift 

overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want 

alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap 

hebben af te leggen’ (Hebreeën 4:12, 13, NBG). Het hardop voorlezen van het Woord aan 

het volk heeft het effect van het doordringen van hun hart en gedachten; zij reageren 

diepggeëmotioneerd. Ze voelen verdriet omdat ze hun zondige toestand beseffen; ten 

slotte reageren ze echter met grote vreugde over wie God is. 

 Een ander belangrijk thema dat in dit hoofdstuk wordt ontdekt, is de rol van de leiders 

in deze heropleving. De verandering begon met de leiders die de vergadering 

samenriepen, als reactie op Gods onderricht in zijn Woord. Hoogstwaarschijnlijk hadden 

ze van Ezra en Nehemia over God geleerd en waren onder de indruk geraakt van de 

niet-aflatende liefde en toewijding van deze twee leiders. De leiding buitte de 

gelegenheid uit en vergemakkelijkte de gelegenheid. Zij volgden Gods instructies en 

voerden daarna een structuur in om het volk door middel van het voorlezen te bereiken. 

Ze lieten de dingen niet aan het toeval over, maar regelden lezers en ‘uitleggers’ en 

vertalers van de Schriften om het begrip te maximaliseren. 

 Het verlangen van de leiders om van Ezra te leren geeft ook blijk van een benaderbare 

geest en houding. Wat een tragedie is het als mensen geloven dat ze alles weten en niet 

van ieder ander hoeven te leren. Helaas sluit deze houding ook de bereidheid uit om door 

de heilige Geest onderwezen te worden. Openstaan voor het leren van anderen en vooral 

van God is een noodzakelijke voorwaarde om voor God een verschil in de wereld te 

maken. 

 

Vreugde die de Heer u geeft 
Het toppunt ofwel middelpunt van de hierboven geschetste chiastische structuur van het 

hoofdstuk is Nehemia 8:10 (andere vertalingen: 8:11), dat ook herhaalt ‘deze dag is 

heilig’ en dan verklaart: ‘rouw niet.’ Waarom? ‘… want de vreugde die de Heer u geeft, is 

uw kracht [ma’oz]’ (Nehemia 8:10; andere vertalingen: 8:11). Drie keer wordt het volk 

gezegd niet verdrietig of bedroefd te zijn, maar in plaats hiervan ‘zich te verheugen’. 



Maoz betekent ‘toevlucht, bolwerk en vesting’. Het wordt in de Schrift ook met 

‘bescherming’ vertaald, maar het vaakst wordt het vertaald met ‘kracht, vesting of 

toevlucht’. De psalmdichter schrijft bijvoorbeeld over God als zijnde maoz, onze 

toevlucht en kracht (Psalmen 31:5, Psalmen. 37:39, Psalmen 43:2, Psalmen 52:9). Het 

woord voor vreugde (khedwah) komt slechts twee keer in de Bijbel voor. Het andere 

voorbeeld staat in 1 Kronieken 16:27 in het lied van David die God looft als de ark van 

het verbond in de tabernakel wordt geplaatst: ‘… majesteit en luister zijn voor zijn 

aangezicht, sterkte en vreugde [khedwah] in de plaats waar Hij woont’ (NBG). 

 De Dag van het Bazuingeschal begon met het blazen op de sjofar (ramshoorn), wat het 

begin aankondigde van de voorbereiding voor de Verzoendag; daarom was het een tijd 

(tien dagen) van zelfreflectie en berouw.  

 Toch zeggen Ezra en de Levieten het volk dat zij moeten stoppen met rouwen en 

huilen, omdat de dag heilig is. Ezra vertelt het volk dat de vreugde die van de Heer komt, 

hun kracht, vesting en toevlucht is. Als zij stevig willen staan en sterk willen zijn, dan is 

het nodig dat ze de ‘vreugde van de Heer’ hebben. Merk ook op dat heiligheid en vreugde 

samengaan. De vreugde kwam van het begrip dat ze door God waren vergeven. Deze 

vreugde van de Heer moest worden geuit door met hun families te eten en te drinken, 

waarbij ze genoten van eten en gemeenschap met elkaar. Daarnaast moesten ze voedsel 

delen met degenen die niets klaar hadden voor een feest. Er was tijd voor zelfreflectie 

tijdens de tien dagen in aanloop naar de Verzoendag. Ezra wil echter dat het volk begrijpt 

dat berouw niet het enige noodzakelijke is. Zich verheugen in wat God heeft gedaan om 

in redding te voorzien is evenzeer belangrijk. Ze moesten de belofte van redding niet 

vergeten, maar zich als gevolg hiervan verheugen. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Ezra leerde het volk dat kracht voor het leven van alledag van vreugde in de Heer komt. 

Deze grondregel lijkt bijna te eenvoudig. Hoe kan het zo zijn dat de belangrijkste 

oplossing voor onze dagelijkse problemen vreugde in de Heer is? 

 Als we ons erop focussen om ons in de Heer te verheugen, ongeacht wat er in ons 

leven gebeurt, vertrouwen we erop dat hij groot genoeg is om met onze problemen om te 

gaan. Zo’n vertrouwen in God verheft ons en geeft ons de moed om de dag (moedig) 

tegemoet te treden. Het voorkomt dat we lusteloos rondhangen en medelijden met onszelf 

hebben vanwege onze omstandigheden. In plaats hiervan houdt het ons gefocust op wat 

God voor ons kan doen, en al heeft gedaan, door het kruis. 

1. Denk aan bijbelse figuren die moeilijke omstandigheden in hun leven hadden en 

toch zagen dat God hen door hun moeilijkheden heen droeg. Wat kunnen we van 

elk voorbeeld leren? 

2. Hoe belangrijk is onze houding? Victor E. Frankl, een overlevende van de 

Holocaust en een Oostenrijkse psycholoog schreef: ‘Alles kan van een man 

worden weggenomen, behalve één ding: de laatste vrijheid van een mens—om je 

houding te kiezen in alle omstandigheden, om je eigen weg te kiezen.’—
 
Man’s 

Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy (New York: Washington 

Square Press, 1963), blz 104. Bent u het eens of oneens met zijn verklaring? Praat 

hierover. Waarom maakt houding in ons leven zo’n verschil?



Les 7 Onze vergevingsgezinde God 
9-15 november 

 

Deel I: Samenvatting 

 

Kerntekst: Nehemia 9:17 

Focus van de studie: Nehemia 9 en 10:1 (andere vertalingen: Nehemia 9) 

 

Nehemia 9 en 10:1 doen verslag van een belijdenisgebed door het volk Israël. Op de 

vierentwintigste dag van de zevende maand kwamen de Israëlieten opnieuw samen voor 

een moment van belijdenis, gebed en vasten.  

 Opnieuw begint de dag met het voorlezen uit het boek met de wet. De onderdompeling 

in het Woord van God werkt veroordelend; collectief wendt het volk zich in berouw tot 

God. Zij hebben echter niet alleen berouw over hun zonden van dat moment, maar van de 

zonden van het volk door heel hun geschiedenis. 

 Ze vertellen uitvoerig alles wat het volk sinds de tijd van Abraham heeft gedaan toen 

ze zich niet door God lieten leiden. Het laat een patroon zien van het zich inspannen om 

met God te wandelen en hem zelfs in de steek laten. Toch komt God keer op keer tot hen 

en bevrijdt hen. Het is verbazingwekkend dat het voorlezen uit de Torah hen ertoe bracht 

om een verhaal in elkaar te zetten van menselijke mislukking en Gods overwinning. Het 

gebed begint en eindigt met lofprijzingen aan God, terwijl ze hem ook smeken om 

opnieuw ten behoeve van hen tussenbeide te komen. 

 Ze werden eraan herinnerd dat, net zoals God in het verleden trouw is geweest, hij nu 

verder voor hen zal zorgen. Ondanks de ontberingen die ze in hun vaderland ondergaan 

terwijl ze de tempel, de muren en de stad bouwen, ziet God hen en zal hen niet in de 

steek laten. Ten slotte verbinden ze zich om een verbond met God te tekenen. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Structuur van Nehemia 9 en 10:1 (andere vertalingen: Nehemia 9) 

1. Het volk leest voor uit het boek van de wet (Nehemia 9:1-3) 

2. Belijdenisgebed (Nehemia 9:4-10:1; andere vertalingen: 9:4-38) 

a. God loven (Nehemia 9:4-8) 

b. Gods trouw ondanks Israëls ontrouw in Egypte en in de woestijn 

(Nehemia 9:9-22) 

c. Gods goedheid ondanks Israëls ontrouw in het land Kanaän (Nehemia 9:23-

31) 

d. God loven en smeken (Nehemia 9:32-10:1; andere vertalingen: 9:32-38) 

 

Voorlezen uit het boek van de wet 
De gelegenheid was goed georganiseerd: de Levieten lazen een vierde deel van de dag 

voor uit de Schrift en daarna, nog enkele uren lang, beleed het volk hun zonden en het 

kwaad dat ze hadden gedaan, en aanbaden God. Stelt u zich de machtige ervaring voor 

van het voorlezen uit de Bijbel of er rechtstreeks vele uren naar te luisteren, gevolgd door 

belijdenis en lofprijzingen aan God enkele extra uren lang, wat bijna ongelofelijk lijkt 

voor zo’n grote vergadering. Voor zo’n toewijding moet een ongelofelijke focus en een 

verbazingwekkend sterk verlangen naar God nodig zijn.  



 Misschien was wat het volk dreef om God met volharding te zoeken, een verlangen 

om God te zien handelen. Ze waren bezorgd. Hun bezorgdheid wordt openbaar door de 

smeekbede in hun gebed, ‘. . . laat al de moeite die ons heeft getroffen niet gering zijn 

voor Uw aangezicht’ (Nehemia 9:32, HSV). Met andere woorden: het volk smeekt God 

om alles wat hen was overkomen niet over het hoofd te zien: ze worden in hun eigen land 

niet verwelkomd door de omringende volken; ze hebben geleden onder vervolging; en ze 

doen moeilijk werk, waarbij ze hun geliefde stad proberen te herbouwen. Ze vragen God 

tussenbeide te komen, te handelen, te zien en horen en te reageren. Aan het einde van hun  

tijd samen nodigen de leiders de hele vergadering uit om op te staan. Dan beginnen ze tot 

de Heer te roepen en het gebed te bidden dat voor ons staat opgetekend in 

Nehemia 9:5-10:1 (andere vertalingen: 9:5-38), wat behoort tot de beste gebeden die in 

de Bijbel staan opgetekend. 

 

Belijdenisgebed 

De gezamenlijke openbare gebeden en belijdenis, opgetekend in Nehemia 9 en 10:1, 

openbaren een diep besef van de aard van de zonde, evenals een bewust zijn van hun 

ontoereikende liefde voor hun naaste. Het volk vastte en deed stof (andere vertalingen: 

‘aarde’) op hun hoofd, uiterlijke tekenen van het je verootmoedigen voor God. De 

nederige benadering van de vroegere zonden van het volk liet zien dat de teruggekeerde 

gevangenen beseften hoe gemakkelijk zij in hetzelfde patroon van ongehoorzaamheid en 

ontrouw aan God konden vallen als hun voorvaderen. Ze wilden niet dat de cyclus zich 

zou voortzetten. 

 De Israëlieten erkenden de zonden van hun volk, die ertoe geleid hadden dat ze in 

ballingschap waren gegaan. Ze hadden God uit hun leven verdrongen en in feite gezegd: 

‘God, we willen u niet!’ Omdat God onze wensen respecteert en zichzelf niet aan zijn 

onderdanen opdringt, liet hij zijn volk de gevolgen ervaren van hun verwerping van hem. 

Misschien staat de beste beschrijving van wat er gebeurt als we God verdringen, in het 

boek Ezechiël. Ezechiël schildert het beeld van God die uit Israël wegtrekt na het volk 

waarschuwing op waarschuwing gezonden te hebben (Ezechiël 5:11, Ezechiël 8:6). Als 

het volk hem niet wil, trekt God weg. Zijn troon verplaatst zich richting de Olijfberg en 

als zijn aanwezigheid Jeruzalem verlaat, slaat de vernietiging/ondergang toe (zie ook 

Matteüs 23:37, 38). Als Gods bescherming wordt teruggetrokken, trekt Satan in, want hij 

‘gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden’ 

(1 Petrus 5:8, HSV). 

 Nu kijkt het volk Israël terug op alles wat zij als volk hebben gedaan. Ze zijn met 

afschuw vervuld over hoe slecht ze zich door God hebben laten leiden. Daarnaast was 

elke individuele persoon zich bewust van zijn of haar eigen ontoereikendheid in het 

wandelen met God.  

 Toch zagen zij ook een patroon in Gods trouw. Zoals in het boek Ezechiël eindigt hun 

verhaal er niet mee dat God uit Jeruzalem wegtrekt (Ezechiël 43:1-5, Ezechiël 48:35). 

Wanneer ze echter naar Babel worden verbannen, trekt God met hen mee naar Babel. Hij 

zou zijn volk nooit verlaten. Hij heeft hen even laten gaan om hen bewust te maken en 

hen terug te trekken naar het wandelen met hem, maar hij heeft hen nooit losgelaten. Aan 

het einde van het boek Ezechiël belooft hij hen terug naar Jeruzalem te nemen en trekt 

daarheen terug met hen. De teruggekeerde gevangenen ervoeren dat God naar het land 

Israël terug trok. Hij was met hen.  

 In Nehemia 9:20 wijst het volk erop dat God hen zijn ‘goede Geest’ heeft gegeven om 

hen te onderwijzen (sakhal). Het woord kwam al voor in hoofdstuk 8; het betekent 

‘begrijpen, verstandig en wijs zijn’. God geeft de beste gaven. De heilige Geest wordt 



niet alleen aan de gelovigen in het Nieuwe Testament gegeven, maar ook aan gelovigen 

in het Oude Testament. De heilige Geest werd hen gegeven om hen te leren en wijs te 

maken. Dat is wat de heilige Geest voor ons doet als we hen toestaan om ons te 

‘onderwijzen’. God heeft de Israëlieten alles gegeven wat zij wilden en ‘nodig hadden’ 

(de heilige Geest, voedsel, water, koninkrijken, land, overwinning in de oorlog, 

(water)putten/waterbakken, wijngaarden, olijfgaarden en fruitbomen). Toch vond het volk 

alleen genot in de dingen die God hen gaf in plaats van in God zelf. Het is 

verbazingwekkend dat, toen moeilijke tijden kwamen en het volk God aanriep, hij hen 

opnieuw (ver)hoorde. Waarom? Vanwege zijn grote genade. 

 Het gebed begint ermee dat men zich tot God richt—‘U’ (Nehemia 9:5, 6)—en eindigt 

met ‘we’, als de mensen God in hun wanhoop en kwetsbaarheid aanroepen 

(Nehemia 9:37-10:1; andere vertalingen: Nehemia 9:37, 38). Het contrast tussen Gods 

goedheid en trouw en menselijke zondigheid kan niet overbenadrukt worden. Belijdenis 

van zonden verandert de situatie. Na zich met de zonde van hun voorvaderen 

geïdentificeerd te hebben, verklaarden zij ten slotte: ‘… wij hebben goddeloos gehandeld’ 

(Nehemia 9:33, NBG). 

 Hoewel het thema van berouw over de zonde met het hele gebed verweven is, wordt 

het thema van Gods genade benadrukt. Het woord voor genade is rakhamim, wat 

‘mededogen, barmhartigheid en medelijden’ betekent. Het komt van het woord rekhem, 

wat de baarmoeder van een moeder betekent. Net zoals een moeder haar kind koestert en 

er liefde voor heeft, zo toont het woord rakhamim aan dat God liefde en mededogen voor 

zijn kinderen heeft. Het woord voor liefde/barmhartigheid wordt in Nehemia 9 zes keer 

herhaald (Nehemia 9:17, 19, 27, 28, twee keer in 31). Daarnaast komt het woord khesed 

twee keer voor (Nehemia 9:17 en 32). Khesed wordt gewoonlijk vertaald met 

niet-aflatende liefde, maar kan ook worden vertaald met goedheid/vriendelijkheid of 

trouw/goedertierenheid (SV: ‘weldadigheid’). Het idee van Gods genade en liefde wordt 

tegenover de ontrouw van het volk gesteld. Het volk schreef alles wat zij hadden aan hun 

eigen prestaties toe; en toch liet God hen niet in de steek. Ze kozen ervoor andere goden 

te aanbidden; en toch verliet God hen niet. Zoals Nehemia 9:17 uitdrukt: ‘Maar u bent 

een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw; u verliet hen niet.’ 

Onze God is altijd bereid om te vergeven en ons leven te veranderen. 

 Een andere uitdrukking die de Levieten in het gebed herhalen is ‘… hoorde U vanuit 

de hemel’ (Nehemia 9:27, 28, HSV). Telkens wanneer het volk God aanriep, verhoorde 

hij hen altijd. God wacht erop dat we een beroep op hem doen. Telkens wanneer we dat 

doen, verhoort hij. Hij negeert onze tranen of smeekbeden niet. Soms lijkt het er voor ons 

misschien op dat God zwijgt, omdat we niet de antwoorden krijgen die we graag willen; 

hij komt echter elke keer tot stilstand als we roepen, net zoals hij tot stilstand kwam voor 

de blinde man Bartimeüs die tot Jezus bleef roepen, omdat hij wilde zien (Marcus 10). 

God daalde neer op de Sinai om met het volk te spreken, ook al verwierpen ze hem 

daarna en kozen voor een gouden kalf om te aanbidden. Waarom (achter)volgt God ons 

zo eindeloos? Dat is omdat hij ernaar verlangt dichtbij ons te zijn. De Israëlieten maakten 

aanspraak op de belofte dat God ons altijd (ver)hoort. Omdat hij naar hun voorouders 

heeft geluisterd, hebben zij het vertrouwen dat hij nu ook naar hen zal luisteren en hen zal 

antwoorden. En dat doet hij ook. 

  

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Net zoals de Israëlieten beseften dat zij van de ervaringen en mislukkingen van hun 

voorvaderen konden leren, zo kunnen wij vandaag ook van de Israëlieten leren.  



1. Welke van de daden van de Israëlieten die in hun gebed worden afgebeeld, 

vallen voor u in het oog als iets waarop we vandaag ook opmerkzaam moeten 

zijn? 

2. Wat heeft God in uw verleden gedaan? Schrijf dit voluit op een stuk papier of 

stel het grafisch voor op een tijdbalk over de manier waarop hij in uw leven 

heeft ingegrepen, waarbij u de instructies hieronder volgt:  

a. Schets het leven van uw gezin/familie en hun wandeling met God. 

Formuleer de ups en downs en label ze. Ga zo ver terug als u zich kunt 

herinneren en formuleer wat er binnen het gezin/de familie gebeurde. 

Label de punten waarop verschillende gezinsleden/familieleden 

Christus hebben aangenomen. Wat  merkt u op vanuit deze schets? 

b. Doe nu hetzelfde voor uw eigen leven op een stuk papier. 

1) Schrijf erbij op welke punten u duidelijk Gods leiding kunt 

zien. 

2) Ziet u enkele patronen? Zo ja, wat zijn deze? 

Hoewel onze mislukkingen echt zijn, is de hoop die we hebben dat Jezus zich 

over ons ontfermt en ons zijn gerechtigheid geeft om ons te bedekken. Net zoals de 

Israëlieten de belofte van Gods geweldige genade hadden, hebben wij deze ook vandaag. 

Wat kunt u in Gods handen leggen, wetende dat God vol genade en liefde voor u is?



 

Les 8 God en het verbond 

16-22 november 

 

Deel I: Samenvatting 

 

Kerntekst: Nehemia 10:1 en Nehemia 10:40 (andere vertalingen: Nehemia 9:38 en 10:39) 

 

Focus van de studie: Nehemia 10 (andere vertalingen: Nehemia 9:38 en Nehemia 10) 

 

Het verbond was een daad die de kroon vormde op het tot stand brengen van een relatie 

tussen God en zijn volk. Eerst bestudeerden de: Israëlieten de Schriften, wat leidde tot 

overtuiging en belijdenis van zonde (Nehemia 7:72-10:1; andere vertalingen: Nehemia 8 

en 9). Na de belijdenis, lofprijzingen en smeekbede van de Joden werd de vernieuwing 

van het verbond uitgevoerd. Nehemia tekende het eerst, gevolgd door 83 leiders van het 

volk. De leiders zetten een zegel op het document en de rest van de vergadering 

‘verplichtten zich onder zelfvervloeking en onder ede om te leven volgens (NBG: 

‘wandelen naar’) de wet van God’ (Nehemia 10:29-30; andere vertalingen: 10:29). 

Daarna beloofden ze trouw hun loyaliteit aan God door vier geloften te doen. Ze 

beloofden plechtig (1) niet onderling te trouwen met mensen van andere volken, 

(2) trouw de sabbat te houden, (3) alle schulden kwijt te schelden en (4) voor de tempel te 

zorgen (het betalen van tienden en offergaven inbegrepen).  

 Met andere woorden: het tekenen van het verbond was niet genoeg. Ze wisten dat er 

actie op moest volgen. Hun toewijding aan God moest waarneembaar zijn en dus voerden 

ze opnieuw belangrijk aspecten in van het wandelen met God als een heilig volk. Het was 

door middel van een relatie met God en intentionaliteit (gerichtheid) in gedrag dat ze als 

volk van God moesten groeien. Een cruciaal aspect van het trouw zijn aan God en het 

ontwikkelen van de juiste gewoonten is dat je God regelmatig en aanhoudend om 

verandering en hulp vraagt. Met zijn hulp en door onze focus op hem te houden, kunnen 

we de juiste gewoonten ontwikkelen en op het juiste pad blijven. De Joden lieten hun 

groei niet aan het toeval over, maar maakten ijverig actieplannen waardoor ze gegrond in 

God zouden blijven. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Thematische structuur van hoofdstuk 10 
1. Leiders verzegelen het verbond (Nehemia 10:2-28; andere vertalingen: 10:1-27) 

2. De mensen beloven om te leven volgens de wet van God (Nehemia 10:29, 30; 

andere vertalingen: 10:28, 29) 

3. Plechtige beloften van het verbond (Nehemia 10:31-40; andere vertalingen: 

10:30-39) 

a. Geen gemengde huwelijken (Nehemia 10:31; andere vertalingen: 10:30) 

b. Houden van de sabbat (Nehemia 10:32; andere vertalingen: 10:31) 

c. Kwijtschelden van schulden (Nehemia 10:32; andere vertalingen: 10:31) 

d. Tempeldienst (Nehemia 10:33-40; andere vertalingen: 10:32-39) 

i. Tempelbelasting (Nehemia 10:33, 34; andere 

vertalingen: 10:32, 33) 

ii. (Brand)hout (Nehemia 10:35; andere vertalingen: 

10:34) 



 

iii. Eerste opbrengst (Nehemia 10:36-38; andere 

vertalingen: ‘eerstelingen’, 10:35-37) 

iv. Tiende (Nehemia 10:38-39; andere vertalingen: 

10:37-38) 

v. Bijdragen (Nehemia 10:40; andere vertalingen: 

‘heffing’/’hefoffer’, 10:39) 

vi. Samenvattende verklaring: ‘Nooit zullen wij de tempel 

van onze God verwaarlozen’ (Nehemia 10:40; andere 

vertalingen: ‘huis’, 10:39) 

 

Van Schepping tot herschepping 

Het bijbelse Scheppingsverhaal begint in Genesis 1 en vindt plaats in een reeks van zeven 

dagen. Het hoogtepunt van het Scheppingsverhaal, bekend als het eerste verslag van de 

Schepping, is de zevende dag, de sabbat. Dit verhaal vertelt mensen dat we afhankelijk 

van God zijn geschapen en in relatie met hem moesten leven. Genesis 2 beschrijft de 

Schepping vanuit een enigszins ander perspectief, maar nog steeds in een reeks van 

zeven, wat zijn hoogtepunt bereikt in de instelling van een horizontale (i.e.: mens tot 

mens) relatie door middel van het huwelijk van het eerste echtpaar. Helaas is, vanwege de 

zonde, Gods Schepping door de mensen de- of ongecreëerd, toen zij hun relatie met God 

hebben verbroken als gevolg van het proberen om een autonoom leven te leiden. Nee 

zeggen tegen Gods aanwezigheid in het leven deed de wereld snel in een spiraal van 

goddeloosheid terechtkomen, totdat God met de zondvloed moest ingrijpen om de lawine 

van het kwaad te stoppen; anders zou er spoedig niemand zijn overgebleven om te 

redden. 

 Gelukkig is er, met God die trouw is aan zijn Woord, altijd een nieuw begin; hij 

herschept opnieuw na de zondvloed in de tijd van Noach. God behoudt een rest en door 

middel van hen zal hij redding brengen. Dit verhaal van herschepping, geschreven in een 

reeks van zeven, bereikt zijn hoogtepunt met het verbond (Genesis 8:1-9:17). Hoewel 

God vele malen opnieuw moest beginnen (toren van Babel, Abraham, Mozes, etc.), is het 

verbond een centraal aspect van de relatie tussen God en de mensheid gebleven. 

 Zo is het verbond tussen God en mensen een belangrijk element van de missie van 

herschepping waarop God sinds de val van de mensheid is geweest. Het verbond is een 

legale instelling van een relatie tussen God en mensen. Het is een poging om de 

verbroken relatie tussen God en mensen te herstellen. Het is nodig omdat de mensen God 

niet vertrouwen. Als mensen elkaar vertrouwen, hebben ze geen papierwerk en legale 

overeenkomsten nodig om elkaar te garanderen dat elke partner in de overeenkomst zijn 

of haar beloften zal nakomen. God weet echter dat mensen moeite hebben om hem te 

vertrouwen. Hij beraamde dus een manier om ons te openbaren dat hij altijd trouw is. Het 

verbond is voor God een manier om ons te laten zien dat hij zijn toewijding aan ons 

serieus neemt. God neemt altijd de eerste stap. Hij is de initiator (initiatiefnemer) van het 

verbond; hij brengt het verbond met ons tot stand. 

 

Een verbond sluiten 
Het verbond is een legaal document, overeenkomstig Hethietische verdragen tussen twee 

partijën geschreven (gewoonlijk tussen een suzerein (opperleenheer) en zijn vazallen), 

die de relatie bindend maakt. Het beste voorbeeld van de manier waarop een verbond in 

de Mesopotamische cultuur werd gesloten, wordt ontdekt in Genesis 15 waar God een 

verbond met Abram sluit. 



 

 Abram volgt het ingeburgerde gebruik om een verbond tussen twee partijen in te 

stellen. De letterlijke vertaling voor het sluiten van een verbond is een verbond ‘snijden’, 

omdat dit het ‘doorsnijden’ van dieren inhield. Afhankelijk van hoe vermogend de vazal 

(de dienaar) was, moest hij of zij vele soorten dieren brengen en ze in tweeën delen. De 

vazal deed het werk van het in tweeën delen van de dieren en legde daarna een eed af aan 

de opperheer. Aangezien Abram welvarend is, brengt hij een vaars(kalf), een geit, een 

ram, een tortelduif en een jonge duif (Genesis 15:9). Hij sneed elk van de dieren 

middendoor en legde hen tegenover elkaar op de aarde, waardoor hij een pad tussen hen 

in creëerde. De vogels werden heel gelaten vanwege hun kleine formaat en tegenover 

elkaar gelegd. De taak van de vazal was nu om tussen de doorgesneden dierhelften door 

te lopen en iets af te kondigen in de trant van: ‘Laat met mij worden gedaan als met deze 

dieren is gedaan, als ik dit verbond breek.’ De opperheer liep niet tussen de stukken door, 

omdat dit alleen werd gedaan door degene die de lagere status in de relatie had. Zoals het 

gebruik was, zou Abram dus als een vazal tussen de stukken zijn doorgelopen, zelfs al 

wordt in de tekst niet specifiek vermeld dat hij dat deed. 

 Hoewel we echter zouden verwachten dat met deze handeling het verhaal afgelopen en 

het verbond volkomen was, beëindigt God daar niet de bekrachtiging van het verbond. 

Wanneer de zon ondergaat ziet Abram plotseling ‘een oven waar rook uit kwam en een 

brandende fakkel’ die tussen de dierhelften door gaan. Rook en vuur stellen God voor in 

het Oude Testament (rook op de berg als Gods aanwezigheid neerdaalt en een vuurzuil 

(andere vertalingen: ‘vuurkolom’) in de woestijn; later, in het Nieuwe Testament, hebben 

we de vuurtongen [Handelingen 2], etc.). Wat betekenen deze dingen? God liep zelf langs 

de stukken. Hij verwachtte niet dat Abram er langs liep en de eed aflegde; het was God 

zelf die plechtig beloofde: ‘Als ik dit verbond breek, mag ik in tweeën worden gesneden, 

zoals deze dieren.’ Het is ongelofelijk dat mensen degenen waren die het verbond keer op 

keer braken. Ten slotte was God degene die bereid was om ‘doorgesneden’ te worden aan 

het kruis en te sterven voor zondige mensen om zijn trouw en ongelofelijke liefde te 

openbaren. God heeft het verbond nooit gebroken. Omdat wij dit echter hebben gedaan, 

heeft hij onze plaats ingenomen om doormidden gescheurd te worden; God is in onze 

plaats voor ons gestorven. 

 God sluit een verbond met ons om zijn toewijding en goedheid aan ons te openbaren. 

Hoewel we de relatie met hem verbreken, blijft hij eraan werken om deze te herstellen. 

Hij wil ons naar hemzelf terugbrengen (Exodus 19:4, Johannes 12:32). 

 

Plechtige beloften van het verbond 
De Joden in de tijd van Nehemia beseffen dat God trouw is. Nu willen ze een belofte 

doen om een heilig volk voor God te zijn. De leiders tekenen een document dat getuigt 

dat ze God trouw willen zijn. Dan stemt de rest van de Israëlieten hiermee in en legt een 

eed af om zich door Gods wet te laten leiden. Ze zijn zich ervan bewust dat de 

verantwoordelijkheid om met God te wandelen op hen rust. Wandelen met God kan 

echter niet alleen maar om praten gaan; het moet om fysieke daden gaan. Het volk moet 

gehoorzaam aan Gods leerstellingen zijn. 

 Zo is, om de bedoeling van het volk om gehoorzaam te zijn te bewijzen, de rest van 

het hoofdstuk gewijd aan een gedetailleerde schets van hun plechtige belofte aan God. 

(1) Ze zullen geen gemengde huwelijken hebben met volken rondom hen en zullen hun 

kinderen niet ten huwelijk geven aan degenen die niet voor God leven. (2) Ze zullen niet 

kopen of verkopen op de sabbat en deze als een heilige dag beschouwen, een speciale 

dag, waarbij ze beseffen dat kopen en verkopen op alle overige dagen van de week wordt 

gedaan. (3) Ze zullen ook elk zevende jaar elke schuld kwijtschelden en tijdens het 



 

jubeljaar de aarde laten rusten, zoals opgedragen in Leviticus 2. Ten slotte: (4) ze zullen 

zich focussen op het herstel van de diensten in de tempel door in het onderhoud te 

voorzien van de Levieten en de priesters door middel van het betalen van tiende en 

offergaven en door middel van het ordenen van alle voorzieningen in de tempel. De 

priesters moesten een tiende van de tienden ontvangen. Helemaal in het begin, toen de 

Levieten buitengewoon talrijker waren dan de priesters, was dit aandeel een grote 

voorziening. In Nehemia’s tijd bleef er echter zo’n kleine groep mensen over, dat het 

ontvangen van een tiende van de tiende een mager toegewezen deel was. Het feit dat de 

priesters instemden met dit toegewezen deel, openbaart hun onzelfzuchtige en nederige 

houding. De daden die werden aanvaard door de vergadering en de dienaren in de tempel 

laten hun volkomen toewijding aan God zien. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Verbond met Abram 

1. Stelt u zich het schouwspel voor van het verbond tussen God en Abram, 

waarbij u alle vijf uw zintuigen inzet. Beantwoord nu de volgende vragen: 

a. Hoe zou de plaats ruiken? 

b. Wat zou u horen? 

c. Wat zou u proeven als u daar was? 

d. Wat zou u zien? 

e. Wat zou u voelen? 

2. Wat denkt u over Gods daden bij het lopen langs de doorgesneden stukken 

van de dieren in Genesis 15? Waaraan denkt u dat Abram dacht toen God 

het verbond met hem ‘sneed’? Wat betekent het voor u dat God het 

verbond met Abram sloot? 

 

Nehemia’s verbond 
1. Waarom verbonden de Israëlieten zich specifiek aan die vier geloften? Wat is er 

belangrijk aan elke van deze? 

2. De gemeenschap had de circel rond gemaakt; ze hadden zich verheugd, gerouwd en 

zich aan God toegewijd. Bij het doen van deze nieuwe beloften keek het 

Israëlitische overblijfsel uit naar de toekomst en hield voortdurend in gedachten 

dat God ons moet helpen om met hem te wandelen, kracht moet geven en een 

groter verlangen om het leven voor hem door te zetten. Wat voor beloften kunt u 

God doen? Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat u zich aan uw geloften zult 

houden als u kijkt naar een toekomst waarin u een diepgaandere relatie met God 

heeft? Wat voor rol speelt de heilige Geest in uw toewijding? 

 



 

Les 9 Beproevingen, rampspoed en opsommingen 

23-29 november 

 

Deel I: Samenvatting 

 

Kerntekst: Nehemia 10:29-30 (andere vertalingen: Nehemia 10:29) 

 

Focus van de studie: Ezra 2 en 8; Nehemia 7, 10 (andere vertalingen: 9:38 en 

hoofdstuk 10) en 12 

 

Les 9 analyseert enkele lijsten en genealogieën (geslachtsregisters) die in de boeken Ezra 

en Nehemia worden gevonden. De lijsten omvatten: genealogieën van degenen die naar 

Juda terugkeerden met Zerubbabel (Ezra 2) en daarna met Ezra (Ezra 8) en Nehemia 

(Nehemia 7), evenals de opsomming van de voorwerpen (SV: ‘vaten’) en artikelen die 

door Sesbassar (Zerubbabel) werden teruggebracht voor de tempel van de Heer 

(Ezra 1:7-11), na door Nebukadnessar naar Babel te zijn weggevoerd. In Nehemia 12 

staat een lijst van priesters en Levieten die worden opgesomd, waardoor de ware 

aanbidding van God door kan gaan. De aandacht voor al zulk detail bewijst dat God zelfs 

voor de kleine dingen in ons leven zorgt. Daarnaast leert elk van de lijsten ons een les. 

Het opnoemen van het gerei uit de tempel brengt ons terug naar het feestmaal van 

Belsassar, die God opzettelijk beledigt door deze gewijde/heilige voorwerpen voor zijn 

feest te gebruiken (Daniël 5). Cyrus daarentegen eert God en zijn volk door de artikelen 

met het volk terug naar Jeruzalem te sturen. De genealogische opnoemingen herinneren 

de lezer eraan dat God zijn volk niet vergeet, dat hij hun families bewaart en dat elke 

familie een rol in Gods werk heeft. Helaas bewijst de telling van het volk ook dat niet 

zoveel Israëlieten uiteindelijk naar Israël terugkeerden. De meerderheid ging zich prettig 

voelen in hun nieuwe huis en cultuur en wilde de tocht terug naar het Beloofde Land niet 

maken. Degenen die teruggingen, toonden moed en vertrouwen in Gods leiding ondanks 

de onzekere omstandigheden bij de herbouw van het land. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Genealogieën 
Ezra 2 en Nehemia 7 noemen dezelfde groep repatrianten op. Het is een herhaling van 

alle mensen die uiteindelijk naar Israël terugkeerden uit de drie groepen die met 

Zerubbabel, Ezra en Nehemia overkwamen. Het uiteindelijke getal van het hele 

gezelschap dat naar Israël terugkeerde, is 42.360 (Ezra 2:64, Nehemia 7:66). Dit getal is 

echter verwarrend, omdat het aanzienlijk hoger is dan de som van de getallen die in de 

twee hoofdstukken worden opgegeven: 

 

 

Lijsten van bannelingen Ezra 2 Nehemia 7 

 

Mannen van Israël 

 24.144 25.406 

 

Priesters 

 4.289 4.289 

 

Levieten, zangers, 

poortwachters 

 341 360 



 

 

Tempelknechten-/dienaren 

(Afstammelingen van 

Salomo's slaven/knechten) 

 392 392 

 

Mannen van onbewezen 

afkomst 

 652 642 

 

Totalen 

 29.818 31.089 

 

 In zowel Ezra 2 als Nehemia 7 zijn de eindgetallen dezelfde (42.360), maar worden 

iets anders geteld. Hoe kunnen we deze discrepanties verklaren? Er  zijn enkele 

mogelijkheden. Het kan zijn dat het totale getal priesters van onbekende afkomst omvat 

(Ezra 2:61-63) en sommige bijkomende groepen worden waarschijnlijk ook niet vermeld. 

De allesomvattende boodschap is echter kristalhelder: God weet wie hem toebehoren en 

niemand zal worden vergeten (2 Timoteüs 2:19). 

 Ezra 2 en Nehemia 7 noemen verschillende categorieën mensen op die terugkwamen, 

en identificeren tegelijkertijd de namen van families, hun hoofden en 

vertegenwoordigers. Wat voor specifieke categorieën mensen worden opgenoemd? 

Priesters, Levieten, zangers, de Nethinim (tempelknechten), poortwachters, zonen van 

Salomo’s slaven, evenals sommigen die niet konden bewijzen dat ze Israëlieten waren, 

maar onder het volk werden aanvaard, alleen maakten ze geen deel uit van het 

priesterschap (Ezra 2:59-63). De verschillende categorieën openbaren vooral de 

verschillende rollen die de Joden hadden in het werken voor God. Er worden ons 

verschillende gaven gegeven en soms taken, gebaseerd op de krachten, gaven en talenten 

die God ons heeft gegeven. Hij heeft elk van ons verschillend geschapen, zodat we samen 

een volkomen lichaam van gelovigen kunnen vormen. De zangers waren net zo 

belangrijk als de priesters, aangezien zij het volk in aanbidding leidden. De 

tempeldienaren hadden de belangrijk taak om de tempel schoon en geördend te houden. 

Zij assisteerden ook de Levieten bij hun taken. 

 

Lijst van dieren 
Interessant genoeg worden ook dieren geteld in deze lijst van mensen die uit de 

Babylonische ballingschap terugkeerden, concreet 736 paarden, 245 muildieren, 

435 kamelen en 6.720 ezels (Ezra 2:66, 67). Sommigen zouden deze opsomming kunnen 

interpreteren als krachtig bewijs dat God ook voor dieren zorgt. Door de hele Bijbel laat 

God zijn zorg voor al het leven zien. God redde dieren in de ark van Noach 

(Genesis 7:2-3, 8), en weigerde Nineve te verwoesten, omdat niet alleen mensen zich 

bekeerden, maar daar ook veel dieren leefden (zie Jona 4:11). Daarnaast gaf God mensen 

bij de Schepping een plechtige gedelegeerde verantwoordelijkheid om hem te 

vertegenwoordigen en voor zijn geschapen wereld te zorgen (Genesis 1:28). Hetzelfde 

werd na de zondvloed herhaald, hoewel met complicaties (Genesis 9:2), omdat nu de 

‘angst voor de mensen’ in dieren werd gelegd 

 

Lijst van priesters 
In Ezra 8 tekent Ezra de schriftgeleerde de genealogie op van degenen die met hem 

meegingen uit Babel. Niet meer dan vijf tot zes duizend mensen kwamen met Ezra terug. 

Ezra’s grootste zorg is de priesterlijke afkomst, aangezien hij priester was, maar ook 

omdat priesters belangrijk waren voor de juiste functie van de tempeldiensten. Daarom 



 

begint hij het verslag door de nakomelingen van Pinechas (HSV: ‘Pinehas’), zoon van 

Eleazar) en Itamar ((H)SV: ‘Ithamar’) na te gaan, die afstamden van Aäron, de 

hogepriester. Vervolgens gaat hij de politieke lijn van koning David na via Chattus 

((H)SV: ‘Hattus’), en dan maken de gewone burgers de rest van het verslag vol. Precies 

twaalf clans worden vermeld en herinneren de lezer aan de twaalf stammen van Israël. 

Hoewel de twaalf stammen niet in toto (in zijn geheel) terugkeerden, is het kleine aantal 

Joden die dit wel deed net zo belangrijk als waren de twaalf stammen nog steeds intact. 

Een van de lessen van deze genealogie is dat, net zoals God de twaalf stammen van Israël 

nooit heeft opgegeven, hij over de repatrianten zal waken. 

 Nadat Ezra het volk bij het Ahawakanaal (andere vertalingen: ‘de rivier Ahawa’) 

verzamelt om naar Jeruzalem te reizen, is hij bedroefd, omdat de Levieten niet zijn 

gekomen. Degenen die het volk over God moesten leren en de belangrijkste rol hadden in 

het vernieuwen van het volk om ‘met God te wandelen’, namen niet de beslissing om 

naar het land Israël terug te keren. Ezra handelt dus. Hij roept negen leiders en een paar 

mannen die worden beschreven als ‘wijze mannen’ (Ezra 8:16. HSV: ‘die inzicht 

hadden’) en geeft hen de taak naar een man te gaan met de naam ‘Iddo’ in Kasifja 

((H)SV: ‘Casifja’) en te verzoeken dat hij hen Levieten stuurt, evenals enige Nethinim. Er 

is niet veel bekend over Iddo of de plaats Kasifja, behalve dat het een lokatie moet zijn 

geweest die dicht bevolkt werd door de Joden. Ezra looft daarna God, omdat Iddo 38 

Levieten en 220 Nethinim heeft gestuurd, die werden aangesteld om de Levieten te 

dienen en in de tempel te helpen. De priesterlijke groep gaf gehoor aan de aansporing van 

de heilige Geest en besloot zich bij de vergadering aan het Ahawakanaal aan te sluiten. 

 Nehemia 12 tekent de namen op van de priesters en Levieten vanaf de tijd van de 

eerste terugkeer uit Babel tot de tijd van Ezra en Nehemia. Opnieuw openbaart het 

boekstaven van de namen de betekenis van de priesterlijke families. Het verslag van de 

inwijding van de muur in Jeruzalem komt vlak na het opnoemen van de priesters en 

Levieten, omdat voordat het verhaal wordt verteld moet worden vastgesteld/bewezen dat 

het volk volledig is toegerust met het personeel dat niet alleen voor de inwijding nodig is, 

maar ook is toegewijd om godvruchtig te zijn. 

 

Lijst van gouden en zilveren artikelen 
Voordat ze naar Jeruzalem vertrokken riep Ezra een vasten en een tijd van gebed uit. Hij 

wilde niet om een escorte van de koning vragen; in plaats hiervan bracht hij tijd op zijn 

knieën door. Hij wist dat ze bescherming voor de reis nodig hadden en God nodig hadden 

om hen te verlossen van plunderaars en groepen overvallers. Voordat ze naar Jeruzalem 

vertrokken verdeelde Ezra de artikelen en bijdrage voor de tempel tussen twaalf leiders 

van de priesters. De lijst van deze voorwerpen staat opgetekend in Ezra 8:24-30. De 

zilveren en gouden voorwerpen waren een vrijwillige offergave aan God. Als zij de 

voorwerpen ontvangen zegt Ezra tegen hen: ‘U bent aan de HEER gewijd (HSV: ‘U bent 

heilig voor de HEERE’) en deze voorwerpen zijn heilig’ (Ezra 8:28). Het idee van 

heiligheid was cruciaal door het hele boek Ezra, aangezien de repatrianten hun leven in 

dienst van God moeten stellen en zijn vertegenwoordigers op aarde moeten zijn. Ezra en 

de leiders wilden het onrecht terugdraaien dat hun voorvaderen hadden begaan. Ze waren 

op een opdracht voor God en gingen dit doen met een volle toewijding aan hem. 

 

Lijst van dieren voor een brandoffer 
Er verschijnt nog een lijst aan het einde van dit verslag, als de bannelingen in Jeruzalem 

aankomen. De lijst bestaat uit dieren die als brandoffer worden gebracht aan God, na 

veilig in hun nieuwe thuis te zijn aangekomen (Ezra 8:35). Het volk offerde 12 stieren 

(HSV: ‘jonge stieren’), 96 volwassen rammen, 77 jonge rammen (andere vertalingen: 

‘lammeren’) en 12 geitenbokken. Het ongelofelijk aantal dieren dat als brandoffer wordt 

geofferd, openbaart de dankbaarheid van de repatrianten. Zij waren dankbaar voor Gods 

bescherming toen ze beseften dat het niet per toeval was dat ze veilig in Jeruzalem waren 



 

aangekomen. Ze zagen ook uit naar de toekomst. Omdat God op de reis daar naartoe voor 

hen had gezorgd, had hij een plan dat Israël zou opbloeien. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

1. Neem elk van de lijsten die hierboven staan vermeld en denk goed na over andere 

 mogelijke lessen die we van elk van deze kunnen leren. 

  a. Beantwoord de volgende vragen terwijl u erover nadenkt: 

1) Waarom dacht de schriftgeleerde dat het belangrijk was om het op te tekenen? 

2) Waarom heeft God deze registers bewaard? 

3) Wat  betekent het vandaag voor u? 

4) Wat voor andere eigenschappen van God kunt u door middel hiervan zien 

anders dan dat hij voor ons zorgt en details? 

2.  Heiligheid was niet alleen een belangrijk concept van het priesterschap, maar ook van 

het volk Israël. Alles bij elkaar was het daarom van wezenlijk belang om van alle 

priesters en Levieten registers bij te houden. Door het hele Oude Testament roept God 

zijn hele volk op om heilig te zijn, omdat hij heilig is (Leviticus 19:2). Heilig zijn 

omdat God heilig is betekent dat we over morele oprechtheid waken. 

  a. Is heiligheid en heilig leven vandaag nog steeds belangrijk? Zo ja, waarom? 

  b. Onderscheidt een moreel oprecht persoon zich in de wereld van vandaag? 

  c. Aangezien we niet de oudtestamentische tempel en het priesterschap hebben, wat 

kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we, als adventistische christenen, 

volledig voor God leven en een heilig leven leiden?



 

Les 10 De HEER aanbidden 

30 november-6 december 

 

Deel I: Samenvatting 

 

Kerntekst: Ezra 3:11 

 

Focus van de studie: Nehemia 12:27-47 

 

Om autoriteit aan Jeruzalems priesterschap te geven, begint Nehemia 12 met het 

opnoemen van de Levieten en priesters vanaf Babylonische tijden tot de periode van Ezra 

en Nehemia. Als eenmaal is vastgesteld dat de Joden bekwame mensen voor de 

tempeldiensten hadden, focust het volgende gedeelte van het hoofdstuk zich op de 

inwijdingsdienst voor de muur van Jeruzalem. Het is echter niet de muur die veiligheid 

garandeert, maar liever gezegd de Heer. De mensen zijn dus niet veilig, tenzij de Heer 

hen beschermt. Inwijdingen van voorwerpen of gebouwen werden doorgaans door de 

Israëlieten verricht om te erkennen dat macht niet in een voorwerp is, maar in God 

(Psalmen 127:1, 2).  

 De inwijdingsdienst voor de muur van Jeruzalem begon met twee grote koren die zich 

apart door Jeruzalem verplaatsten en zich uiteindelijk bij de tempel bij elkaar aansloten. 

Daar werden ‘talloze/grote offers’ gebracht en het volk verheugde zich met ‘grote 

vreugde’. In feite was de vrolijkheid van het volk zo luidruchtig dat zelfs hun verre 

vijanden de viering van de voltooiing van de muur hoorden. Daarna zorgde Nehemia 

ervoor dat hij verantwoordelijkheden in de tempel delegeerde, zodat de voorzieningen 

volgens de wet werden georganiseerd voor alle Levieten en tempeldienaren. De mensen 

waren enthousiast dat de tempel opnieuw functioneerde. Zij wilden ervoor zorgen dat 

leveringen waren geborgd voor degenen die de Heer dienden, niet alleen voor dat 

moment, maar voor de toekomst. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Reiniging 

Alvorens de inwijding van de muur te verrichten, reinigden de priesters en Levieten niet 

alleen zichzelf en het volk, maar ook de poorten en de muur. De reinigingsrituelen die in 

Israël gangbaar waren, symboliseerden reiniging van de zonde en afzondering voor 

heiligheid. De rituelen omvatten hoofdzakelijk het wassen van kleren en baden 

(Exodus 29:4, Exodus 40:12-15, Leviticus 16:20-28, Numeri 19:7).  

 Er bestonden enkele reinigingsrituelen in Israël. Het meest ernstige reinigingsritueel 

werd voor iedereen verricht die met een dood lichaam in contact was gekomen. 

Aangezien de dood de toestand beschrijft van sterfelijkheid die uit de zonde voortkomt, 

moesten de persoon of personen speciale reiniging ondergaan, een procedure die in 

Numeri 19 wordt beschreven. De priester verbrandde een rood vaars(kalf) zonder enig 

gebrek, waarvan de as in een kom met water werd gedaan. Iemand die rein was, nam 

majoraan/hysop en dompelde deze in het water en sprenkelde dit daarna op de 

voorwerpen of mensen die als onrein werden beschouwd. Als het reinigingswater niet 

werd gesprenkeld op iemand die onrein was, dan bleef zijn onreinheid hem aankleven 

(Numeri 19:13). 

 Op de Verzoendag wisselde de priester zijn kleren, die de reiniging van het heiligdom 

verrichte en offers bracht voor zijn zonde, evenals voor die van het volk. Alvorens de 



 

‘heilige kleding’ aan te trekken, waste hij zijn lichaam (Leviticus 16:4). Nadat de dienst 

voltooid was, trok de priester de ‘heilige kleding’ weer uit en waste zijn lichaam 

(Leviticus 16:23, 24). De persoon die Azazel (HSV: ‘de weggaande bok’) had vrijgelaten, 

deed hetzelfde voordat hij in het Israëlitische kamp terugkwam (Leviticus 16:26). 

 Andere categorieën van reiniging omvatten reiniging voor priesters (Exodus 29:1-9), 

die hun handen en lichaam moesten wassen (Exodus 30:17-21, Exodus 40:12-14, 30-32); 

reiniging van huidvraat/melaatsheid (net zoals de zonde tot de dood leidt, eindigde 

huidvraat in de dood [Leviticus 13:6, Leviticus 13:34]); lichamelijke afscheiding 

(Leviticus 15:1-29, Deuteronomium 23:10, 11); en reiniging van de Levieten 

(Numeri 8:5-7, Numeri 19:7-22). Omdat de priesters en Levieten bij de inwijding van de 

muur betrokken waren, doorliepen zij eerst een reiniging door hun handen en voeten en 

misschien hun lichaam te wassen. Daarna reinigden zij het volk dat hoogstwaarschijnlijk 

werd gevraagd om zich ook te wassen en misschien zelfs hun kleren te wassen. Daarnaast 

vermeldt de Bijbel dat de poorten en de muur werden gereinigd, wat betekent dat elk met 

water met besprenkeld moet zijn. 

 Het water van reiniging was niet wonderbaarlijk in zichzelf; in plaats hiervan was het 

het Woord van God dat verklaarde dat reiniging het volk van zonde en dood zuiverde. 

Het ritueel diende als een symbool van reinheid. Heiligheid en zuivering van zonde 

waren belangrijk om in een wijdingsceremonie tot God te naderen. De rituele zuivering 

liet zien dat het bloed van Christus het volk zuiverde en bedekte. De dienst van reiniging 

omvatte vergeving voor zonden. Als mensen zichzelf voor God verootmoedigden en zich 

wasten, erkenden ze dat ze hulp nodig hadden; ze moesten door God zuiver gemaakt 

worden. Ze moesten door God heel en heilig gemaakt worden, niet door hun eigen daden. 

Toch verlangde God de daad van het wassen als tastbare herinnering aan zijn 

veranderende macht in het leven van zijn volk. 

 

Grote vreugde 

Het voornaamste deel van de inwijdingsceremonie omvatte muziek en aanbidding. Eerst 

verzamelden de Levieten en zangers zich in Jeruzalem; velen van hen leefden buiten 

Jeruzalem en kwamen alleen in de stad wanneer het hun beurt was om dienst te doen. De 

priesters, Levieten en zangers hadden, door middel van dankzegging, de leiding bij het 

vieren hoe God voor hen had gezorgd (en erkenden verbaal wat God had gedaan) en bij 

het zingen van lofprijzingen aan hem. Harpen, cimbalen en andere snaarinstrumenten 

begeleidden twee grote koren als zij zongen en afzonderlijk door Jeruzalem liepen, en 

zich ten slotte opnieuw bij elkaar aansloten bij de tempel en luid zongen (Nehemia 

12:42). Letterlijk drukken de bewoordingen uit dat de zangers werden gehoord. Hun 

vreugde kon niet worden ingehouden of onderdrukt, zoals luide lofprijzingen bewezen. 

Zij zongen luid, omdat ze dolblij waren met de snelle voltooiing van de muur en de 

manier waarop God er voor hen doorheen was gekomen. 

 Toen de fundering van de tempel werd gelegd na hun terugkeer uit de Babylonische 

ballingschap in 537/536 v.Chr., loofden het volk, de priesters en de Levieten de Heer 

(Ezra 3:10, 11). Hetzelfde vond nu plaats in Nehemia’s tijd nadat de muur van Jeruzalem 

was voltooid. Iedereen loofde de Heer en de twee aangewezen koren drukten dank uit aan 

de Heer voor het werk dat tot stand was gebracht (Nehemia 12:31, 38). 

 Het volk verheugde zich zeer. Letterlijk zegt vers 43 dat God hen deed samach (zich 

verheugen) met grote samach (vreugde). Het woord samach komt in alleen dat ene vers 

vijf keer voor. Het komt één keer voor in vers 44, toen het volk zich ook verheugde over 

de priesters en Levieten die in de tempel dienst deden. Dan komt het opnieuw voor in 



 

vers 27, dat het hele verslag inleidt, en uitdrukt dat het volk de Levieten opriep om de 

inwijding met vreugde (samach) te vieren. 

 Het woord komt in het hoofdstuk dus precies zeven keer voor, wat de lezer zou 

moeten opvallen als zijnde belangrijk. Het getal zeven in de Bijbel is een getal van 

volheid, voltooiing en perfectie. Daarom is de samach die de mensen ervaren, volkomen.. 

God heeft hen zich doen verheugen. Hun daad van zich verheugen bewijst wat ware 

vreugde in het leven is, want zij verheugen zich over wat God heeft gedaan. De les voor 

ons vandaag is om te vieren wat God in ons leven doet en zijn goedgunstige daden niet 

over het hoofd te zien, noch deze als vanzelfsprekend te beschouwen. In plaats hiervan 

zouden we zijn voorzienigheid moeten vieren. Erkenning van Gods zegen en leiderschap 

leidt tot dankbaarheid en emotionele stabiliteit. Dankbaarheid maakt ons gelukkig en doet 

ons overwinnen. 

 Vreugde is een bepalend aspect van aanbidding, maar dat is diepe eerbied voor God 

óók, die kan worden gedefinieerd als een ervaring van ontzag door middel van een 

persoonlijke ontmoeting met God. De balans tussen vreugde en diepe eerbied is zeer 

belangrijk; en toch wordt deze helaas vaak over het hoofd gezien. Als een 

aanbiddingsservice eerbied voor God bevat, maar geen vreugde, dan wordt deze droog en 

stijf. Aan de andere kant, als ze alleen vreugde omvatten en er niet met diepe eerbied 

rekening wordt gehouden, zijn de aanbiddingsdiensten vaak vol emotionaliteit in plaats 

van waarheid. Daarom moeten onze aanbiddingsdiensten beide facetten omvatten. Diepe 

eerbied en vreugde werken samen om een juiste eerbiedige atmosfeer te scheppen. De 

Israëlieten begrepen de noodzaak van deze balans toen ze zich luid en met heel hun hart 

verheugden, terwijl ze tegelijkertijd God loofden voor wat hij had gedaan. Hun 

aanbidding was op waarheid en de daden van God gebaseerd, niet op emotionaliteit. 

Sommigen die van aanbiddingsdienst naar aanbiddingsdienst springen om een ‘geestelijk 

hoogtepunt’ te ervaren, missen de essentie van het loven van God. Onze aanbidding moet 

altijd in Jezus zijn geworteld, niet in onze gevoelens. En toch hadden de Israëlieten 

beslist een gevoel van vreugde en geluk toen zij God loofden. Deze vreugdevolle 

gevoelens waren door God gegeven en waren gebaseerd op de waarheid van wie God is 

en wat hij heeft gedaan. God zoeken in het leven, evenals hem aanbidden houdt ons 

gegrond in zijn genade en in dankbaarheid. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Reiniging 

Reinigingsrituelen stellen zuivering van de zonde voor en zijn een voorbereiding om voor 

Gods aangezicht te komen en te erkennen dat we zonder hem ‘vuil’ zijn. Hoewel we 

vandaag niet aan reinigingsrituelen deelnemen, op wat voor manier kunnen we het 

principe achter de zuivering toepassen? We kunnen tot God komen zoals we zijn, maar 

niet gewoon op elke manier. Hoe zouden we God dus moeten benaderen? Wat moeten we 

doen om onszelf voor hem te ootmoedigen? Op wat voor manieren kunnen we vandaag 

deze houding in ons leven openbaren? 

 

Vreugde 

1. Lees Psalmen 136 voor, een psalm vol lof en aanbidding aan God. Wat leert deze 

psalm ons met betrekking tot aanbidding? Wat voor verschillende situaties worden 

beschreven als God wordt benaderd? Voor wat voor soort dingen looft de psalm God?  

2. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw gemeente God looft met een balans tussen vreugde 

en diepe eerbied? 



 

3. Zangers en muzikanten in het Oude Testament hadden een prominente rol in 

aanbidding en waren belangrijk voor de tempeldiensten. Wat kunnen we vandaag 

doen om ervoor te zorgen dat we muzikanten in onze kerken waarderen? 

a. Denk na over manieren waarop uw gemeente ofwel muzikanten heeft 

vooruitgeholpen als dienaren van God of manieren waarop zij aan de kant zijn 

geduwd of misschien zelfs ontmoedigd. Op wat voor betekenisvolle en eerbiedige 

manieren kan uw gemeente uw pianisten en aanbiddingsgroepen bij de dienst 

betrekken? 

b. Denk aan specifieke manieren waarop u, als gemeente, uw muzikanten en zangers 

kan laten begrijpen dat hun door God gegeven gaven waarde toevoegen aan de 

kerkdienst en deze verrijken. 

4. Als u in uw eigen leven vreugde mist wanneer u God looft, wat kunt u dan doen om 

die ‘eerste liefde’ terug te krijgen?



 

Les 11 Het volk vervalt weer in zonden 

7-13 december 

 

Deel I: Samenvatting 

 

Kerntekst: Nehemia 13:22 

 

Focus van de studie: Nehemia 13:1-22 

 

Het hoofdstuk begint met een snelle vermelding van het verbod in de wet van Mozes om 

Ammonieten en Moabieten toe te staan deel te nemen aan de vergadering van Israël voor 

feesten en feestelijke samenkomsten. Nehemia verklaart dat, toen het volk de wet hoorde 

over het je niet vermengen met afgodendienaars (Deuteronomium 23:3), ‘men alle 

vreemdelingen apart van de Israëlieten zette’ (vgl. NBV)/’alle mensen van allerlei 

afkomst afzonderden van Israël’ ( Nehemia 13:3, HSV). Zoveel macht had de wet over de 

gedachten en het hart van het volk. 

 Het hoofdstuk richt zich dan op de beschrijving van de hervormingen die Nehemia 

instelde voordat hij naar Babel terugkeerde. Koning Artaxerxes had hem naar Perzië 

teruggeroepen, maar gaf hem daarna toestemming om opnieuw naar Israël te reizen. Zo 

keerde Nehemia, na een tijd van afwezigheid, terug naar Jeruzalem. Misschien had hij 

enige geruchten gehoord over de sombere situatie in Israël sinds zijn vertrek en de 

corrupte leiders die het over hadden genomen. En inderdaad, nadat Nehemia in Jeruzalem 

aankwam ontdekte hij dat Eljasib, de hogepriester, Tobia, de Ammoniet, had toegestaan 

om in een tempelvertrek te wonen. De eerste hervorming door Nehemia was Tobia eruit 

gooien en het vertrek herstellen voor het oorspronkelijke doel om graanoffers en wierook 

te bevatten. De tweede hervorming betrof de Levieten en zangers die niet de tienden en 

offergaven hadden ontvangen die hen verschuldigd waren. Misschien werden de mensen 

ontmoedigd door het wanbeheer van de tempel en gaven ze derhalve hun tienden en 

offergaven niet. Nehemia herstelde het tiendenstelsel en wees leiders aan over bepaalde 

aspecten van de tempel, zodat de corrupte hogepriester geen zeggenschap over die 

domeinen had. Tenslotte herstelde Nehemia de juiste naleving van de sabbat. Hij sloot op 

sabbat de poorten van de stad om een einde te maken aan zakelijke transacties en dreigde 

daarna degenen die nog steeds buiten de muren van Jeruzalem aan het kopen en verkopen 

waren. Zijn ijver voor de juiste inachtneming van de sabbat is tot op de dag van vandaag 

een voorbeeld. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Tienden 
Een van de aspecten die voor Nehemia uiterst belangrijk was, waren de tienden. Hij 

herstelde het gebruik in Israël, omdat de tempel en haar diensten zonder deze niet konden 

functioneren zoals het moest. Waarom vond Nehemia het teruggeven van de tiende zo 

uitgesproken belangrijk? 

 Wanneer tienden en offergaven worden vermeld, focussen we ons vaak op de beloning 

die we zullen ontvangen, gebaseerd op Maleachi 3:10. In dit schriftgedeelte zegt God de 

Israëlieten om hem met tienden ‘op de proef te stellen, omdat als zij aan hem geven hij 

hen zal zegenen. Hij drukt het persoonlijk uit: ‘Ik  . . . de vensters van de hemel voor u 

zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn’ 

(Maleachi 3:10 , HSV). Daarom moedigen we anderen aan om aan God te geven, zodat 

ze de zegen zullen ontvangen die God belooft.  

 Het geven van tienden en offergaven zou echter niet afhankelijk moeten zijn van de 

zegeningen die we ontvangen. In feite wordt het geven van tienden het ‘teruggeven’ van 



 

tienden genoemd, omdat alles wat we hebben al een zegen van God is, want het is ons 

door hem gegeven. Het is omdat God onze Schepper is en we hem als zodanig erkennen, 

dat we aan hem teruggeven. We geven uit dankbaarheid voor wat hij heeft gedaan: schiep 

ons, draagt ons, zorgt voor ons, stierf voor ons en gaat door met ons te herscheppen. We 

zien de houding van dankbaarheid in het geven van tienden, vooral in de verhalen van 

Abraham en Jakob. 

 In Genesis 14 lezen we over een (veld)slag in Kanaän. Vier Mesopotamische koningen 

(koningen van Sinear, Ellasar, Elam, en Goïm/HSV: ‘van de volken) ) streden tegen vijf 

koningen in Kanaän, specifiek van de steden Sodom, Gomorra, Adma ((H)SV: ‘Adama’), 

Zeboïm (HSV: ‘Zeboïm’) en Bela. De Mesopotamische koningen wonnen de slag en 

namen oorlogsbuit en gevangenen mee. Omdat Lot in die streek woonde, werd hij 

gevangen genomen. Toen Abram besefte dat zijn neef weg was genomen, bewapende hij 

318 van zijn getrainde dienaren en achtervolgde het Mesopotamische leger. Zijn kleine 

contingent strijders haalde de Mesopotamiërs in, viel ze aan en won. God gaf Abram een 

ongelofelijke overwinning, en hij kreeg alles terug wat weggenomen was, Lot 

inbegrepen. 

 Op de weg terug had Abram een verrassende ontmoeting met de koning van Salem die 

ook ‘de priester van God, de Allerhoogste’ wordt genoemd. Melchisedek zegende Abram 

en daarna gaf Abram ‘de tiende van alles’ (Genesis 14:20, SV). Hebreeën 7:2, 4 

specificeert dat Abram een tiende gaf van wat hij had. Abram gaf een tiende terug aan 

God, omdat God hem een ongelofelijke overwinning had gegeven. Hij was getroffen door 

de geduchte en machtige God die met hem ging en voor hem vocht. Zijn hart was vol 

dankbaarheid, en dus gaf hij uit erkentelijkheid een tiende. 

 Jakob had een soortgelijke ervaring toen zijn ouders hem naar zijn oom Laban 

stuurden om met een vrouw te trouwen die zich door God liet leiden, in plaats van een 

Kanaänitische vrouw, en ook om hem tegen zijn broer Esau te beschermen, die had 

besloten om hem te doden. Toen hij naar Haran vluchtte, viel Jakob  in slaap en God gaf 

hem een droom waar hij een ladder zag die tot de hemel reikte en engelen die daarlangs 

omhoog gingen en afdaalden, en ‘… de HERE stond bovenaan’ (Genesis 28:13, NBG). 

God sprak tot hem en beloofde met hem te zijn en hem te zegenen. Toen Jakob uit de 

droom ontwaakte, riep hij uit: ‘Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan 

het huis van God en de poort van de hemel’ (Genesis 28:17, HSV). Daarna deed Jakob 

een gelofte dat, als God inderdaad met hem zou zijn zoals hij in de droom verklaarde, dan 

zou de Heer niet alleen zijn God zijn, maar hij zou God een tiende deel afstaan van alles 

wat God hem gaf (Genesis 28:20-22). Opnieuw zien we een persoon die met ontzag 

vervuld is van wie God is en wat hij doet, en dan uit dankbaarheid belooft trouw tienden 

te geven. 

 Daarom is het uit een hart vol dankbaarheid en erkentelijkheid dat we tienden 

teruggeven. Niet in de eerste plaats omdat we een zegen zullen ontvangen door dit te 

doen, maar omdat God trouw en ontzagwekkend is door voor ons te zorgen en elke dag in 

ons onderhoud te voorzien. Nehemia openbaarde door zijn daden dat tienden uiterst 

belangrijk zijn, niet alleen om Gods werk te ondersteunen, maar om ons te helpen 

erkennen dat alles van hem komt. We geven omdat God aan ons geeft. Op deze manier 

nemen we deel aan zijn dienstwerk voor de mensheid. 

 

Sabbat 

Het tweede aspect waarop Nehemia zich in dit hoofdstuk richt, is de dag van aanbidding, 

de sabbat. Israëlieten deden op de sabbat zakelijke transacties met mensen uit 

omringende plaatsen in plaats van de Heer te aanbidden (Leviticus 23:3). Nehemia 

maakte krachtig bezwaar tegen de manier waarop de sabbat werd gehouden. 

 Nehemia was de gouverneur van het land en omdat hij een sterke godvruchtige man 

was, wilde hij ervoor zorgen dat het volk ook zich door Gods instructies liet leiden. 



 

Nehemia voelde dat hij enkele strikte maatregelen moest nemen, zodat het volk zou 

begrijpen dat de sabbat werkelijk was verondersteld heilig te zijn. Het moest een dag zijn 

van rust in de Heer, waarop Gods volk tijd nam om met familie en vrienden te zijn en, 

wat het belangrijkste was, tijd met God door te brengen. Door op sabbat zaken te doen, 

nam Gods volk de kansen voor gemeenschap met God weg en beroofden ze zichzelf ook 

van de kansen om liefde en zorg voor elkaar te laten zien. 

 God de Schepper zag de sabbat als uiterst belangrijk, anders zou hij deze niet als een 

speciale dag hebben geschapen. Als alles wat nodig was in zes dagen was voltooid, dan 

zou God de zevende niet hebben geschapen. Dat heeft hij echter wel gedaan om ons een 

speciale dag te geven als herinnering dat hij onze Schepper is en dat we zijn geschapen 

om in gemeenschap met hem en afhankelijk van hem te zijn. Op deze dag van rust van 

alledaagse zaken, vernieuwen/verjongen we ook onze kracht en, wat het belangrijkste is, 

we respecteren Gods manier om het leven te vieren toen hij deze dag heilig heeft 

gemaakt. Deze was niet als elke andere dag; dit was een heilige dag. Heilig betekent 

‘afgezonderd voor’ een speciaal doel en ‘apart gezet voor’ verheffende activiteiten. 

Daarom zouden de dingen die we doen, anders moeten zijn dan de dingen die we op alle 

andere dagen van de week doen. Jezus zelf verbleef op de sabbatdag in het graf en 

verrees op zondag, waarbij hij de sabbat zelfs in zijn dood hield. Dat wil zeggen hoe 

belangrijk de sabbat voor God is. 

 In de hele Bijbel laat God ons zien hoe cruciaal de sabbatdag is, door ons op te dragen 

om ons afzijdig te houden van zaken en gewone activiteiten en de Heer van de sabbat te 

vieren. Hij moedigt ons aan om de sabbat als ‘een vreugde’ te erkennen, als ‘de heilige 

dag van de Heer’ en hem te eren door niet onze eigen gang te gaan, niet onze eigen 

egoïstische wensen te zoeken of wereldse zaken te bespreken. God belooft opnieuw een 

zegen (Jesaja 58:13, 14). Op dezelfde manier waarop hij belooft ons te zegenen als we 

tienden geven, belooft hij ook een zegen als we de sabbat op zijn manier beleven en ons 

niet focussen op onze eigen verlangens, maar in plaats hiervan God verheerlijken in alles 

wat we doen. En inderdaad, net zoals is vermeld over de tiende, moeten we de sabbat 

echter niet heiligen om zegeningen te verkrijgen. In plaats hiervan moeten we haar 

heiligen, omdat het een dag is die ons is gegeven als geschenk om ons op de goedheid 

van de Heer te focussen. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Tienden 

Wat is het principe achter tienden? Waarom vraagt God tien procent terug? 

Maak een lijst van de lessen die we kunnen leren van het gebruik van tienden? 

 

Sabbat 

1. Waarom denkt u dat de Bijbel niet specifiek vermeldt wat we op de sabbat zouden 

moeten doen en niet zouden moeten doen? 

2. Kijk naar de volgende praktische passages over het houden van de sabbat: 

Exodus 16:22-30, Exodus 34:21, Exodus 35:3, Jesaja 56:2, Jesaja 58:13 en 

Jeremia 17:21. Schrijf vanuit deze teksten de principes op over hoe God wil dat 

we de sabbatdag als heilig beleven.  

3. Kijk naar de volgende verhalen in de Bijbel over het houden van de sabbat: 

Marcus 2:23-28, Marcus 3:1-6, Lucas 13:10-17, en Johannes 5:1-12. Denk na 

over deze verhalen en beantwoord de volgende vragen: 

a. Wat onderwijst Jezus over de sabbat dat het volk/de leiders niet begrijpen? 

b. Wat zijn de principes over het houden van de sabbat, die we uit deze 

verhalen leren?



 

Les 12 Omgaan met slechte beslissingen 

14-20 december 

 

Deel I: Samenvatting 

 

Kerntekst: Ezra 9:6 

 

Focus van de studie: Ezra 9 en 10; Nehemia 13:23-31 

 

Onder de verkeerde beslissingen die de Israëlieten namen, waren hun onderlinge 

huwelijken met ongelovigen  hun geloof in de ware, levende God niet deelden. De twee 

onderdelen die in deze les worden bestudeerd, gaan over het besef dat het volk van God 

hun families hadden vermengd met degenen die geen verlangen hadden om God te 

volgen en afgodendienaars waren. Het boek Nehemia sluit af met een kort verslag van 

Nehemia’s conflict met sommige Joden, omdat zij een compromis sloten in hun 

toewijding aan God door met ongelovigen te trouwen. Nehemia brengt naar voren dat 

Salomo ten onder is gegaan vanwege zijn verkeerde keuze om te trouwen met vrouwen 

die afgoden dienden. Gods volk moest leren van Salomo’s slechte ervaring. Nehemia 

maakte in het openbaar de mannen te schande, die waren getrouwd met vrouwen die 

afgoden dienden en herinnerde hen eraan dat hun keuzes hen ofwel naar God toe ofwel 

van God weg zouden leiden. 

 Interessant genoeg had Ezra enige jaren eerder tegen precies dezelfde situatie 

opgetreden. In Ezra 9 en 10 lezen we Ezra’s belijdenisgebed als hij de ernst erkent van 

onderlinge huwelijken met ongelovigen. Zij waren een volk dat op het punt stond 

opnieuw te beginnen en gingen ofwel toegroeien naar een grotere toewijding aan God 

ofwel elkaar van hem weg beïnvloeden. De ijver van Ezra en Nehemia in deze situatie 

bracht het volk op hun knieën en velen van hen hervormden zich door zich af te scheiden 

van hun ongelovige echtgenoten/echtgenotes.  

 Terwijl we van deze verhalen leren, moeten we onze keuze van een echtgeno(o)t(e) 

zorgvuldig overwegen. Het belangrijkste is echter dat we moeten leren van het principe 

dat hier hoog wordt gehouden: maak keuzes die ons dichter tot God zullen brengen, in 

plaats van van hem weg. Elke beslissing zou moeten worden afgewogen en gebaseerd op 

waar we in de toekomst zullen eindigen als we dit blijven doen. 

 

Deel II: Commentaar 

 

Nehemia 13: Nehemia’s reactie en radicaal optreden tegen gemengde huwelijken 
Nehemia wees het volk op het voorbeeld van koning Salomo en herinnerde hen eraan dat 

zelfs Salomo, de wijste koning die ooit heeft geleefd, door verkeerde beslissingen, in de 

afgoderij verviel die zijn vrouwen propageerden. Nehemia vroeg de Israëlieten of zij 

dachten dat ze immuun waren voor de invloeden van de afgodendienaars die in hun eigen 

huis woonden. Met vuur spelen brengt alleen maar vuur voort. Zelfs de priesters volgden 

God niet volkomen in deze kwestie. De kleinzoon van de hogepriester trouwde met de 

dochter van Sanballat, de Horoniet, een van de ergste vijanden van Israël. Een priester 

werd strikt gelast om een ‘maagd tot vrouw [te] nemen uit zijn volksgenoten, zodat hij 

zijn nageslacht onder zijn volksgenoten niet ontheiligt’ (Leviticus 21:14, 15, HSV). 

Derhalve ‘joeg Nehemia hem [de kleinzoon van de hogepriester] weg’ (vgl. Nehemia 

13:28). Deze radicale actie openbaarde de ernst waarmee Nehemia vasthield aan de 

kwestie van het huwelijk onder gelovigen. Het huwelijk zou Gods principes van liefde 

moeten weerspiegelen en is een nucleare eenheid voor het bouwen van de kerk en de 

maatschappij. 

 

 



 

 

Ezra 9: Ezra geconfronteerd met het probleem en zijn gebed 
Enkele jaren eerder trad Ezra ook op tegen de situatie van onderlinge huwelijken. Toen 

Ezra werd verteld dat sommige mensen, leiders en priesters vrouwen hadden gehuwd, die 

hun hart niet aan God hadden gegeven, was Ezra overstuur. Hij scheurde zijn kleren en 

zat lange tijd verfomfaaid en geschokt. Na alles wat de Israëlieten hadden ervaren, kon 

hij niet geloven dat de zonden die hadden veroorzaakt dat ze in ballingschap waren 

gegaan en waar zij juist uit waren gekomen, in Israël opnieuw wijd verspreid waren. 

Omdat ze vóór de ballingschap niet wensten anders te zijn dan de omringende volken, 

was Israël van God weggeleid doordat ze de goden van hun buren gingen aanbidden. 

Deze vermenging met andere volken had hen tot zondige gebruiken gebracht en 

syncretistische aanbidding (van menggodsdiensten). En nu stonden ze op het punt in 

dezelfde zonden te vervallen. Om het af te maken: ze waren nog maar amper uit Babel 

weggekomen. Ezra was zo overstuur en verdrietig door het nieuws dat hij zat te treuren 

tot het avondoffer. Hij wierp zich daarna ter aarde voor God en bad een prachtig gebed, 

waarbij hij de zonden van het volk beleed en verklaarde dat hij zijn gezicht niet naar God 

kon opheffen vanwege wat zijn volk had gedaan. 

 Ezra 9:9 verklaart: ‘. . . in onze slavernij heeft God ons niet verlaten, maar heeft Hij 

ons goedertierenheid bewezen.’ Het Hebreeuwse woord dat met goedertierenheid wordt 

vertaald, is chesed, wat veel meer betekent dan alleen maar goedertierenheid. Het duidt 

op standvastige liefde en trouw of liefdevolle vriendelijkheid. God bewees 

goedertierenheid om (1) een (her)opleving toe te staan (natan— geven), (2) het huis te 

herstellen (rum—opzetten), (3) de ruïnes te herbouwen (amad—plaatsen/rechtop zetten) 

en (4) aan Israël een muur te schenken (natan—geven). Dit zijn allemaal 

actiewerkwoorden die laten zien dat God zijn volk niet in de steek liet. In plaats hiervan 

bood hulp, hij zodat die vier dingen konden gebeuren: hij werkte om te herstellen, te 

herbouwen, te geven en om het volk te doen herleven. ‘Opleven’ wordt twee keer 

vermeld en komt ook voor in vers 8. Het woord voor ‘opleven’ is michyah, wat leven-

gevend betekent en ook een leven reddend, verlichting, herstellend en levensonderhoud 

(zoals voedsel). Met andere woorden: Ezra benadrukte dat God hem ‘het leven’ gaf. Hij 

redde hun leven, gaf hen wat ze nodig hadden en deed hen herleven, zodat ze het werk 

konden doen dat in de stad Jeruzalem gedaan moest worden. Daarnaast deed hij hen 

herleven, zodat ze opnieuw ‘heel’ konden worden. 

 Ze gooiden echter al Gods zegeningen weg door onderling te trouwen met 

afgodenaanbidders. De heelheid die God voor zijn volk wilde, werd ondermijnd door hun 

keuzes. Ezra was bezorgd dat ze als Gods volk niet verder volledig herleefd zouden 

kunnen worden als velen van hen ervoor kozen zichzelf met partners te verbinden die 

geen achting voor God hadden. Vooral op dit moment waarop opnieuw werd begonnen 

als volk en ze alleen maar een overblijvende groep waren, vond Ezra dat het vereist was 

dat de Israëlieten zich door God zouden laten leiden en niet opnieuw gemengd zouden 

raken met gebruiken die hen van hem weg zouden leiden. Strikte naleving van Gods 

Woord was op dit moment vooral belangrijk, omdat de kinderen in deze huwelijken zelfs 

de taal van de Bijbel niet zouden kennen 

 

Ezra 10: De oplossing 

Door Ezra’s bezorgdheid en diepe overtuigdheid over deze kwestie werd het volk de ernst 

van hun daden ingeprent. Ze begonnnen zich rondom Ezra te verzamelen en met hem 

weeping. Eén man of vrouw die God diep is toegewijd, kan een diepgaande invloed 

hebben op degenen om hen heen. Een godvruchtige leider die zondige daden niet door de 

vingers ziet, inspireert tot godvrucht in anderen. De leiders kwamen op een oplossing om 

de vrouwen en kinderen weg te sturen. Deze huwelijken waren niet volgens Gods wil; 

daarom wordt het woord voor scheiding niet vermeld. 



 

 Vandaag, als we beslissen over de kwestie van scheiding van ongelovige 

echtgenoten/echtgenotes, kijken we naar het principe achter hun daden in plaats van naar 

de brief of het woord. Paulus adviseert gelovige echtgenoten/echtgenotes om hun 

ongelovige echtgeno(o)t(e) die echt getrouwd willen blijven, niet te verlaten. Aan de 

andere kant zou niemand een ongelovige echtgeno(o)t(e) moeten dwingen om tegen zijn 

of haar wil getrouwd te blijven met een gelovige echtgeno(o)t(e) (1 Korintiërs 7:12-15). 

Niemand kan zo’n ongelijk arrangement afdwingen. Daarom is het principe dat op de 

voorgrond treedt, het maken van godvruchtige keuzes op alle gebieden van het leven. Zo 

moeten we, volgens Gods instructies, op een verstandige manier kiezen met wie we 

trouwen. We moeten echter ook in het huwelijk verstandig leven, hetzij met een gelovige 

hetzij met een ongelovige. Daarnaast moeten we verstandige keuzes maken. We moeten 

God vertegenwoordigen in de manier waarop we zaken doen, onze taken uitvoeren, 

kinderen opvoeden en met anderen omgaan, de manier inbegrepen waarop we ons richten 

op problemen met onze echtgeno(o)t(e) of met iemand die boos op ons is. 

 Een belangrijk woord dat in beide hoofdstukken voorkomt, is het woord chared, dat 

vrezen/ontzag hebben of beven betekent (Ezra 9:4 en Ezra 10:3). Het eerste voorbeeld 

geeft aan dat ‘allen die de dreigende woorden van de God van Israël vreesden, bij Ezra 

kwamen’. Het tweede voorbeeld doet er verslag van dat de oplossing van afscheiding 

werd genomen vanwege het advies van degenen die ‘ontzag hebben voor de geboden van 

onze God’. Daarom verbinden het ontzag hebben voor het ‘Woord van God’ en de 

‘geboden van God’ zich als één, wat betekent dat elke uitdrukking slechts een verklaring 

van de andere is. Het idee van vrezen voor het Woord van God wordt op enkele andere 

plaatsen in de Bijbel vermeld, zoals in Jesaja 66, waar het twee keer wordt vermeld. 

‘Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest, op ieder die 

huivert voor mijn woorden’ (Jesaja 66:2). ‘Luister naar de woord van de HEER, jullie die 

voor zijn woorden huiveren’ (Jesaja 66:5). Het idee van ontzag hebben voor God en zijn 

Woord duidt op de juiste geest van nederigheid bij het benaderen van God en de 

Schriften. We erkennen dat we niet alles weten en komen daarom met bescheidenheid om 

te leren en gewillig op te volgen wat we horen of lezen. We zijn niet kritisch over het 

Woord, maar in plaats hiervan functioneert het Woord als gids voor ons. 

 De belangrijkste les die we dus kunnen leren uit de kwestie waartegen Ezra en 

Nehemia moesten optreden, is ‘huiveren’ voor Gods Woord. Het volk beefde voor God 

en was daarom bereid het maximum te doen om een sterke relatie met hem te hebben. 

Ontzag hebben voor God leidt tot gehoorzaamheid aan Gods Woord en, 

achtereenvolgens, tot geluk en vreugde in het leven. Mogen wij ook beven voor zijn 

Woord en niets laten komen tussen ons en gehoorzaamheid aan de Schriften. Een discipel 

zijn betekent dat je gehoorzaamt, niet alleen maar weet. ‘Trust and obey’, zoals het lied 

zegt: ‘for there’s no other way to be happy in Jezus, but to trust and obey’ (Seventh-day 

Adventist Hymnal, #590). 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

1. Net zoals God handelde in het leven van de Israëlieten en hen onderhield, zoals wordt 

aangetoond door middel van de actiewerkwoorden die in Ezra 9:9 worden gebruikt, 

handelt God ook vandaag in ons leven. Denk aan dingen die God nu voor u in het 

doet. Deel ze met uw groep/kleine groep. 

2. God wilde de Israëlitische rest doen herleven en hen opnieuw heel maken, maar zoals 

Ezra en Nehemia hebben aangegeven, onderlinge huwelijken met afgodendienaars 

voorkwamen dat ze de volheid van Gods plan voor hun leven ervoeren. Ze liepen een 

intieme wandeling met God mis. God wil ook ons heel maken en doen herleven. 

Denk erover na of er in uw leven wel of niet iets is dat in de weg staat van waar geluk 

en harmonie met God. Wat weerhoudt u van een diepgaandere relatie met God? 



 

3. Degenen die beefden voor het Woord van God kwamen bij Ezra en besloten 

veranderingen aan te brengen in hun gezamenlijke toewijding aan God. 

a. Op wat voor manier zouden we moeten ‘beven’ voor het Woord van God? 

b. Wat kunt u als kerk doen om uw leven opnieuw aan God te wijden? 

c. Wat kunt u persoonlijk doen om uw leven aan God toe te vertrouwen? 

Hoe kan het hebben van een partner in verantwoordelijkheid u helpen bij het 

aanbrengen van een verandering?  



 

Les 13 Leiders in Israël 

21-27 december 

 

Deel I: Samenvatting 

 

Kerntekst: Nehemia 8:8, 12 

 

Focus van de studie: Ezra 7, 8; Nehemia 1-3, Nehemia 4:1-17, Nehemia 5:14-19 

 

Ezra en Nehemia bewijzen wat het betekent om een leider voor God te zijn. God plaatste 

hen in invloedrijke posities (Ezra als priester en Nehemia als gouverneur), maar de 

verantwoordelijkheid om hun taken uit te voeren was aan hen. Beiden namen hun taken 

serieus, omdat zij zich bewust waren van Gods roeping, hem toegewijd waren en van 

Gods volk hielden. Zij beseften dat zij invloed hadden op de mensen die zij ontmoetten. 

Ze gebruikten hun positie ten goede. Ze openbaarden vooral een passie voor God die 

voelbaar was. Degenen om hen heen wisten dat ze God liefhadden en dat ze met 

ongelofelijke toewijding voor hem leefden. Die loyaliteit inspireerde het Israëlitische 

volk om in een intiemere relatie met God te wandelen. 

 Ezra en Nehemia toonden moed. Zij waren niet bang iets te doen waarvoor anderen 

huiveren, zoals een groep bannelingen mee terug naar Jeruzalem nemen, waarvan ze 

wisten dat het leven daar hard zou zijn. Ze moedigden ook het volk aan en maakten het 

sterker, waarbij ze verantwoordelijkheden aan hen delegeerden in plaats van gewoonweg 

alles zelf te doen. Zij waren leiders met een doel en hadden een visie voor het volk Israël 

om opnieuw hersteld en tot leven gebracht te worden. Daarom waren ze bereid alles te 

doen wat nodig was om deze droom te laten uitkomen. De twee leiders legden ook 

nederigheid aan de dag. Ze waren bereid het volk te dienen en niet alleen maar gediend te 

worden. Noch verwachtten, of verlangden, zij een heleboel geld voor hun werk te 

ontvangen. Hun leven en leiderschap geven ons vandaag principes voor dienend 

leiderschap. Het belangrijkste is dat wij kunnen leren van de gewoonten die zij 

ontwikkelden en in praktijk brachten, en in ons werk voor God kunnen toepassen. 

 

Deel II: Commentaar 

 

De sleutels om een succesvol leider te zijn, zijn de gewoonten die hij of zij ontwikkelt. 

Als een leider een levensstijl van eerlijkheid, transparantie, openheid en volharding 

cultiveert door tijd in het Woord van God door te brengen, en in brede zin leest en groeit 

door middel van vorming, zal hij of zij een veel grotere geestelijke invloed op mensen en 

de wereld hebben dan iemand die, daarentegen, tijd doorbrengt met ‘lege’ activiteiten, 

e.g.: de tijd doden met zinloos geklets, elke dag urenlang televisie kijken of video games 

spelen. De manier waarop we denken en waarop we ons focussen zijn beslissend voor 

ons gedrag. De gewoonten die we ontwikkelen en in de praktijk brengen, bepalen hoe 

veel of hoe weinig invloed we hebben op anderen en hoe veel God ons kan gebruiken en 

door ons dingen kan doen. 

 Zowel Ezra als Nehemia ontwikkelden gewoonten waarvan we kunnen leren. Als we 

leiders willen zijn die een invloed in de wereld hebben, zouden we er goed aan doen om 

van hen te leren en zelfs onze gewoonten naar die van hen te vormen. De goede 

levensprincipes die zij cultiveerden zijn het waard om een voorbeeld aan te nemen. Het is 

de dagelijkse routine die een verschil maakt, niet de grote dingen die we af en toe doen. 

Wat was dus de dagelijkse routine van Ezra en Nehemia? Wat kunnen we vertellen over 

hun dagelijkse gewoonten vanuit de verhalen die over hen opgetekend staan? 

 

 

 



 

Ezra: De geestelijk leider 

Hoewel Ezra veel leiderschapskwaliteiten openbaarde, zijn er misschien twee gewoonten 

die hem het meest kenmerkten: (1) nauwgezette studie van de Schrift en (2) serieus gebed 

en vasten. Ezra lijkt deze gewoonten te hebben ontwikkeld toen hij jong was en is er 

daarna nooit van afgedwaald. Hij wordt beschreven als ‘een vaardig schriftgeleerde, 

bedreven in de wet van Mozes’ (Ezra 7:6, HSV). Het woord voor ‘vaardig’ is mahir en 

staat voor iemand die zijn opdracht met overvloedige resultaten uitvoert. Hij ontving de 

beste opleiding in het land. De term mahir is zeer specifiek en wijst er daarom 

hoogstwaarschijnlijk naar dat Ezra als vertegenwoordiger van de Joodse godsdienst bij de 

Perzische regering dienstdoet. Hij was een bekwame schriftgeleerde in de wet van 

Mozes, wat verwijst naar de leer van de Hebreeuwse Torah (vijf boeken van Mozes) en 

Gods onderwijs, in het algemeen, niet alleen maar de tien geboden, waaraan we 

gewoonlijk denken als we de term ‘de wet’ horen. 

 Ezra was echter geen schriftgeleerde die alleen maar bijbels onderricht was. Hij werd 

liever gezegd ook veranderd door zijn kennis van de wet. Kennis van de ware levende 

God veranderde zijn leven. We weten dat dit het geval was met Ezra, omdat Ezra 7:10 

zegt: ‘Ezra had namelijk zijn hart erop gericht om de wet van de HEERE te onderzoeken, 

om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen’ (HSV). 

De verklaring dat ‘Ezra zijn hart erop gericht had’ (kun: vestigen, stevig plaatsen, 

prenten) is cruciaal. Het hart verwijst naar de geest/het verstand, gedachten en emoties. 

Daarom was zijn ‘hele wezen’ vastbesloten om de wet van God te doen en hieraan 

toegewijd. De wet van God is synoniem met God, van wij zij het karakter 

vertegenwoordigt. Ezra had daarom zelf resoluut besloten om het Woord van God te 

bestuderen en open te staan voor de veranderende macht ervan. Hij wijdde zich er zelf 

dus toe om zich volkomen hierdoor te laten leiden en dit dan aan anderen te onderwijzen. 

Ezra begreep dat zijn specifieke roeping in het leven was om Gods Woord—het 

onderricht hierin, te bestuderen en te onderwijzen. Ezra’s gewoonten omvatten het 

toepassen op zijn persoonlijke leven van het diepgaande begrip van de Hebreeuwse 

Geschriften dat hij verkreeg. Alles wat hij las bracht hij in de praktijk. 

 De tweede gewoonte, bidden en vasten, wordt ook duidelijk zichtbaar uit de verslagen 

van Ezra’s leiderschap. Toen het volk zich bij het Ahawakanaal (andere vertalingen: ‘de 

rivier Ahawa’) verzamelde (Ezra 8:15), voordat ze op hun reis naar Jeruzalem vertrokken, 

riep Ezra op tot een vasten door de hele vergadering. Hij wist dat ze op de reis 

bescherming nodig hadden, omdat ze wisten dat ze op ieder ogenblik door marodeuren 

(stropers) aangevallen konden worden. Hij vastte en bad ook toen hij een oplossing zocht 

voor de situatie van gemengde huwelijken in het land (Ezra 9, Ezra 10). Het is dus 

duidelijk dat hij een praktijk volgde die zijn gewoonte was geworden, telkens wanneer hij 

een moeilijke situatie moest overwinnen. In plaats van zich alleen maar te wenden tot 

menselijke raadgevers en een plan te bedenken, wendde hij zich eerst tot de God van het 

universum die alles uiteindelijk in zijn handen heeft. 

 

Nehemia: De dienende leider 

Een van Nehemia’s gewoonten was ook gebed en vasten. Toen hij hoorde dat het volk 

werd verhinderd om door te gaan met het werk om de stadsmuur te herbouwen vanwege 

tegenstand van hun vijanden, ging hij huilend op de grond zitten en rouwde dagenlang, 

terwijl hij vastte en bad. Hij smeekte God om zijn volk welgezind te zijn en tussenbeide 

te komen. God verhoorde zijn gebeden en zond hem naar Jeruzalem als leider van het 

volk (Nehemia 1, Nehemia 2). 

 In zijn daden als gouverneur zien we andere gewoonten die Nehemia aan de dag legde. 

Hij had een gewoonte van volharding. Hij werd niet ontmoedigd door tegenstand of zelfs 

de ontmoediging van de Israëlieten. Hij bleef gefocust op wat de volgende stap zou zijn, 

waaronder uitroepen tot God om hulp en daarna weer aan het werk gaan. Hij wapende de 

Israëlieten, zodat zij zichzelf konden beschermen en handelen als afschrikmiddel voor 



 

krachten van buitenaf (Nehemia 4). Hij had op kunnen geven vanwege de ernstige 

bedreigingen voor zijn leven, maar zijn volharding kwam voort uit een andere 

gewoonte—het vertrouwen op God. Zelfs op God vertrouwen is een gewoonte die we 

moeten oefenen. Als we er een gewoonte van maken om aan God te twijfelen en hem te 

wantrouwen, dan gaan we misschien zelfs verder en geven we God de schuld als de 

volgende uitdagingen of problemen in ons leven voorkomen. Als we daarentegen 

vertrouwen en geloof in Gods beloften oefenen, zullen we dit zelfs doen als er moeilijke 

tijden op ons pad komen. 

 Een andere gewoonte die Nehemia openbaarde was gulheid. In Nehemia 5:14-19 

voorzag Nehemia in het onderhoud van zijn mannen (andere vertalingen: 

‘knechten’/’jongens’) en ook van anderen die niet veel (geld)middelen hadden en elke 

dag een plaats nodig hadden om te eten. In plaats van als gouverneur in Israël loon te 

innen, gaf Nehemia zijn verdiensten aan het volk. Het was een gewoonte die hij jarenlang 

in de praktijk bracht. Hij werd verontwaardigd toen hij vernam dat de leiders van Israël 

en de rijken namen van degenen die bij hen in de schuld waren komen te staan 

(Nehemia 5:1-13). Omdat hij van nature geneigd was tot gulheid, bracht elk 

tegenovergesteld onrecht een scherpe reactie in zijn medelijdend hart teweeg. 

 Tot slot was het niet alleen maar Ezra die tijd in het Woord van God doorbracht. De 

gouverneur was in dat opzicht zelf ook een voorbeeld (Nehemia 8:9, andere vertalingen: 

Nehemia 8:10). Om zijn passie voor God in stand te houden en de visie die hij voor het 

volk had, moest Nehemia de gewoonte cultiveren om tijd door te brengen met het 

bestuderen van de Schriften (Nehemia 8). Toewijding aan God moet worden gecultiveerd 

en gevoed. God zoeken zonder aarzelen is een neiging die alleen floreert door middel van 

dagelijkse tijd met God. Het is een direct resultaat van gebed en het lezen van de Bijbel. 

Het is nodig dat we rechtstreeks van God horen door middel van zijn Woord. Nehemia 

zorgde ervoor dat het volk de Schriften in hun taal kon horen en dat het hen werd 

uitgelegd. Hij nam de leiding in het samenwerken met Ezra, samen met Levieten, om het 

volk te onderwijzen. Een goede leider zal de gaven van zijn volk erkennen. Hij zal hen 

dan in hun kracht inzetten. Nehemia had de gave om anderen te motiveren. Hij gebruikte 

deze gave om zijn volk te inspireren zich te verenigen en hard te werken, ondanks 

uitdagingen. Hij inspireerde hen vooral om met God te wandelen. 

 

Deel III: Toepassing voor het leven 

 

Studie van de Schriften 

1. Wat is uw gewoonte om de Schriften te bestuderen/onderzoeken en te lezen? Deel 

met uw groep wat u doet, in de geest van het leren van elkaar . 

2. Brainstorm wat uw kerk kan doen om kerkleden aan te moedigen de Bijbel te 

bestuderen/onderzoeken. 

 

Gebed en vasten 

1. Zet een dag opzij voor vasten en gebed aangaande een kwestie waarvan het nodig 

is dat uw kerk erover bidt. Kom daarna samen en breng tijd door in gebed 

hierover. Deel met iemand de ervaring met gebed en vasten. 

 

Gulheid 

1. Denk aan manieren waarop uw kerk gul kan zijn voor iemand in uw 

gemeenschap.  

2. Wat kunt u doen om onzelfzuchtig geven in uw eigen leven te ontwikkelen? 

 

Volharding 



 

1. Deel met groepsleden die situaties waarin u in de verleiding bent gebracht om uw 

werk voor God of de gemeenschap op te geven. Wat kunt u doen om anderen aan 

te moedigen om door te gaan en voor God te leven? 

2. Op wat voor beloften in de Bijbel kunt u aanspraak maken om standvastig te 

blijven en op God te vertrouwen, ongeacht wat er op uw pad komt? 

 


