NEHEMIA

Les 2 voor 12 oktober 2019

Kerntekst: “Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele
dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei: Och, HEERE, God van de
hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die
Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. Zij zijn toch Uw dienaren en Uw volk, dat U verlost hebt door Uw
grote kracht en door Uw sterke hand.” Nehemia 1:4,5

A Nehemia in Perzië:
 Het nieuws.
— Artaxerxes had bevolen de wederopbouw van Jeruzalem stop te zetten (Ezra 4). Toen
werd het vernietigd door hun vijanden; de muren en poorten waren afgebrand.
— Nehemia bad en vastte onmiddellijk voor het volk en de stad Jeruzalem en vroeg God
om in te grijpen.
 Het gebed (Nehemia 1:5-11).
— Het boek Nehemia toont hem als een man van gebed (2:4; 4:4-5,9; 5:19; 6:14;
13:14,29).
— Het belangrijkste punt van dit gebed is Gods beloften te gedenken en die op te eisen.
— God hoort ons graag Zijn beloften opeisen. Hij wil ze graag in ons leven vervullen
(Lukas 11:13).
 Het verzoek.
— Vier maanden na het gebed van Nehemia kwam het juiste moment en God stond hem
toe met Artaxerxes praten over zijn verzoek (444 v.Chr.)
— De koning maakte zich zorgen over het verdriet dat zijn schenker toonde. Nehemia
deed een beroep op de emoties van de koning. Hij vroeg toestemming om de muren
van Jeruzalem te herbouwen.
— Artaxerxes werd bewogen door God. Hij stelde Nehemia aan als gouverneur over Juda
en gaf toestemming voor de wederopbouw.
“Er is geen tijd of plaats ongeschikt om een gebed naar God op te zenden. Niets kan ons ervan
weerhouden om onze harten in een geest van ernstig gebed op te heffen. In de drukte op straat,
of tijdens een zakelijke afspraak mogen we een gebed tot God richten en om Zijn leiding vragen,
zoals Nehemia deed, toen hij zijn verzoek deed aan koning Artaxerxes. Een moment van contact
met God kan overal gevonden worden. De deur van ons hart behoort steeds open te staan en
steeds moet onze uitnodiging opstijgen, dat Jezus mag komen en als een hemelse Gast in ons
binnenste zal vertoeven.” Ellen G. White (SCHREDEN NAAR CHRISTUS, hoofdstuk 11, pag. 92

B Nehemia in Jeruzalem:
 Zijn autoriteit.
— De koning gaf Nehemia een persoonlijke bewaker en brieven voor de gouverneurs van
die regio. Asaf kreeg de opdracht om Nehemia al het materiaal te geven dat hij nodig
zou hebben voor de wederopbouw van de muren.
— Sanballat (gouverneur van Samaria), Tobiah (gouverneur van Ammon) en Geshem
(gouverneur van Edom en Moab) raakten geïrriteerd toen ze hoorden dat Nehemia
kwam om het Joodse volk te helpen. Ze probeerden het werk van Nehemia vanaf het
allereerste begin te niet te doen.
 Zijn plan.
— Nehemia vertrouwde zijn kleine leger niet alleen, maar gebruikte een speciaal harnas:
Gods beloften en de verzekering dat hij Gods werk deed. Hij boekte voorzichtig
vooruitgang:
(1) Hij beoordeelde de feitelijke situatie zelf
(2) Hij plande het werk dat gedaan moest worden
(3) Hij verzamelde de leiders en deelde zijn plan
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(4) Hij moedigde iedereen aan om te werken
(5) Hij vroeg om toewijding
— We moeten God meenemen in onze plannen en gesprekken wanneer we projecten
leiden en wanneer we in contact staan met mensen. Gebruik altijd opbeurende en
bemoedigende woorden.
“Gods kinderen moeten niet alleen in geloof bidden, maar ze moeten ijverig en voorzichtig
handelen. Ze komen met veel moeilijkheden in aanraking en hinderen zelfs vaak Gods werk voor
hen, omdat ze menen dat voorzorgen en nauwgezette maatregelen weinig met godsdienst te maken
hebben. Nehemia meende niet dat hij klaar was toen hij voor God had geweend en gebeden. Hij
deed zijn smeekbeden samengaan met heilige ijver, doordat hij ernstige, biddende pogingen in het
werk stelde voor het succes van zijn onderneming. Weldoordachte plannen en goed overdenken is
nu even noodzakelijk voor het uitvoeren van geheiligde ondernemingen als in de tijd van het
herbouwen van de muren van Jeruzalem.” Ellen G. White (PROFETEN EN KONINGEN, hoofdstuk.
52, pag. 389)

Betekenis van enkele belangrijke namen in het verhaal van Nehemia
Ha-na-ni, betekent: ‘genade of genadevol of Mijn barmhartigheid’
Nehemia betekent ‘een die vertroosting brengt, Vertroosting, Berouw van de Heer.’
Hach-al-ja [=de vader van Nehemia] betekent: ‘God is verborgen’ omdat hij in een periode
opgroeide toen er weinig hoop was.
San-bal-lat , zijn naam komt van Sīnuballit, van de naam van de Sumerische maangodin Sīn,
betekent "Sīn (de maan) heeft ontvangen. Dus de Maan is zijn god.
To-bi-ah, zijn naam betekent Jahwe is goed. Ja, dat is een goede naam, maar hij was niet een
goed mens. To-bi-ah was een leider van de Amorieten. De Amorieten waren nakomelingen van
Ben-Ammi (= zoon van mijn volk) welke Lot met zijn jongste dochter had verwekt.
De zoon van de oudste dochter was Moab, de vader van de Moabieten.
Ge-sem de Arabier. Het betekent regen.

Dit was Nehemia‘s gebed (Nehemia 1:5-11):

A
B
C
D
C’
B’
A’

God, U bent groot en barmhartig (vs. 5)
Hoor mijn gebed (vs. 6)
Ik belijd dat wij gezondigd hebben (vs. 6-7)
Denk aan uw beloften (v. 8-9)
U hebt ons verlost (v. 10)
Hoor mijn gebed (vs. 11)
God, schenk ons voorspoed en genade (vs. 11)

