SCHENDING VAN DE GEEST VAN DE WET

Les 5 voor 2 November 2019

Kerntekst: “Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen
terug, en ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en olie, die u hun leent.”
Nehemia 5:11

A DE ARMEN WORDEN ONDERDRUKT (V. 1-5)
❖ De onderdrukking van de armen kwam voort uit drie verschillende situaties:
▪ Sommige mensen hadden granen geleend om te zaaien.
▪ Sommige mensen hadden van een hypotheek gebruikt om granen te kopen.
▪ Sommige mensen hadden een lening gekregen om de belasting van de koning te betalen.
❖ In alle gevallen konden mensen hun leningen niet betalen vanwege een slechte oogst. Ze
moesten hun kinderen in plaats daarvan als bedienden afstaan.
❖ We moeten al het mogelijke doen om de behoeftigen te ontlasten, ongeacht hoe ze arm zijn
geworden.
B DE GEEST VAN DE WET (V. 6-7)
❖ God liet Israël toe sommige gebruiken te handhaven die tegenwoordig als oneerlijk worden
beschouwd, zoals slavernij (Mattheüs 19:8). Hij gaf hen echter wetten die misbruik
voorkwamen.
❖ Hebreeuwse slaven konden slechts zes jaar dienen, of tot het jubeljaar, afhankelijk van elke
zaak (Exodus 21:2; Leviticus 25:39-40).
❖ Daarom oefenden de schuldeisers in Nehemia's tijd hun recht uit, maar zij vergaten de geest
van de wet (om slavernij te voorkomen).
❖ Nehemia bestudeerde de zaak grondig om een juridisch argument te vinden om hen te
bestraffen. Hij beschuldigde hen van het in rekening brengen van rente (zie Exodus 22:25;
Leviticus 25:36; Deuteronomium 23:19).
C DE GEEST VAN DE WET (V. 8-10)
❖ Nehemia probeerde het probleem eerst privé op te lossen (v.7). Toen riep hij het volk bijeen.
❖ Sommigen van hen hadden Joden gered die als slaven aan heidenen waren verkocht. Hoe
konden ze dan nu hun broeders en zusters slaven maken?
❖ De schuldeisers schaamden zich en zeiden niets. Ze konden zichzelf niet verdedigen.
D DE EED (v. 11-13)
❖ Nehemia stelde een overeenkomst voor:
▪ Om de schulden af te lossen.
▪ Om de bezittingen terug te geven.
▪ Om de rente terug te geven.
❖ De schuldeisers gingen akkoord. Nehemia dacht echter dat een solide overeenkomst
noodzakelijk was, dus riep hij de priesters om een eed af te leggen.
❖ Op deze manier werden de schuldeisers wettelijk verplicht de overeenkomst na te komen.
Een belofte niet nakomen betekende het overtreden van de wet (Leviticus 19:12).
E NEHEMIA’S VOORBEELD (v. 14-19)
❖ Terwijl Nehemia over dit incident schreef, herinnerde hij zich hoe zijn gedrag zo anders was
dan dat van zijn erbarmelijke ‘broers’.
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▪ Nehemia heeft tijdens zijn eerste ambtstermijn (twaalf jaar) geen belasting voor zichzelf
geïnd, in tegenstelling tot wat de andere gouverneurs eerder hadden gedaan.
▪ Hij voorzag in het herstel van zijn deel van de muur.
▪ Hij voorzag in de kosten van de rechtbank (150 personen).
❖ De belangrijkste prioriteit van Nehemia was de Heer en Zijn werk boven zijn eigen voordeel.
“We zijn allen schuldenaars in Gods oog; maar we hadden niets om deze schuld te voldoen.
Toen heeft Gods Zoon, Die medelijden met ons had, de prijs betaald voor onze verlossing. Hij
is arm geworden, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Door daden van
vrijgevigheid jegens de armen kunnen we aantonen dat we werkelijk dankbaar zijn voor de
barmhartigheid die ons is bewezen. “Laten wij dus doen wat goed is voor allen,” (Galaten 6:10),
zegt de apostel Paulus, “maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.” E.G. White [Profeten
en Koningen], hoofdstuk 55 [Een aanklacht tegen afpersing], pag. 402-403.

