Nehemia: Bouw van de muren van
Jeruzalem
Context
Het boek Nehemia is het vervolg van het boek Ezra. In Ezra spelen Zerubbabel en Ezra de grote rol.
Nehemia is de derde in de serie van leiders van de ballingen in Jeruzalem. Het boek Nehemia speelt
af na de Babylonische ballingschap. Nehemia was wijnproever en schenker aan het hof van koning
Artaxerxes I van het Perzische Rijk. In het begin van het boek Nehemia (446 v.Chr.) hoort Nehemia
dat het slecht gaat met de Joden die in Juda wonen en daarom rouwt en vast Nehemia dagenlang. De
koning merkt dat Nehemia droevig is en laat Nehemia naar Jeruzalem gaan. Na de herbouw van de
muur in zes maanden werd Nehemia rond 445 voor Christus aangesteld als landvoogd en blijft dat 13
jaar. Nehemia betekent “JHWH troost”.
De opbouw van het boek is als volgt:
• Nehemia’s gebed (hoofdstuk 1)
• Nehemia’s verzoek aan Artaxerxes en zijn reis naar Jeruzalem (hoofdstuk 2)
• Overzicht van de bouwers aan de muur van Jeruzalem (hoofdstuk 3)
• Tegenwerking van Sanballat (stadhouder van de provincie Samaria) (hoofdstuk 4)
• Maatregelen voor de armen (hoofdstuk 5)
• Nieuwe tegenwerking van Sanballat (hoofdstuk 6)
• Bewakingsmaatregelen van de stad (hoofdstuk 7)
• Voorlezing van de wet (hoofdstuk 8)
• Vernieuwing van het verbond (hoofdstuk 9-10)
• Verdeling van het land (hoofdstuk 11)
• Telling van priesters en Levieten (hoofdstuk 12)
• Hervorming onder Nehemia (hoofdstuk 12:44 - 13)

Tekststudie
Bewogenheid en gebed
Lezen: Nehemia 1
•
•
•
•

Wat vinden jullie van de reactie van Nehemia op het nieuws over Jeruzalem?
Wat bidt Nehemia tot God? (vers 4 tot 11)
Wat raakt jou? Heb je ook weleens een gevoel van: hoe heeft het zover kunnen komen? Wat
doen wij als ons iets raakt? Leggen wij in gebed dit alles dan voor God neer? Of doen we wat
anders?
Jeruzalem ligt in puin en is voor Nehemia generaties en duizenden kilometers verwijderd.
Toch voelt hij zich geroepen om zelf schuld te belijden. Hij beschuldigt de achtergebleven
Joden in Jeruzalem van laksheid, maar sluit zichzelf en zijn familie erbij in. Wat vinden jullie
hiervan?

Als we naar vers 11 kijken, dan is het eruit op te maken, dat het belangrijk is voor eenieder die Gods
hulp zoekt in zijn leven: om te blijven bidden, geduld te hebben en te vertrouwen op Gods leiding.
Het wachten van Nehemia duurde 4 maanden

Bij de koning en op reis
Lezen: Nehemia 2:1-10
•
•

Wat is je eerste reactie op dit stuk?
Nehemia heeft meerdere maanden gebeden en nu komt er een kans om de koning te
spreken en hem een vrijgeleide te vragen. God geeft kansen waar je voor bidt soms op hele
onverwachte momenten. Heb je het zelf weleens meegemaakt? Hoe (en of!) bereid je je in
zulke gevallen op die momenten voor?

Nehemia wordt met een escorte van officieren en ruiters naar Juda gestuurd en gaat aan de gang
met het bouwen van de muren. Maar Sanballat, de stadhouder van de Perzische provincie Samaria,
werkt de Joden tegen.
De vijand spot
Lezen: Nehemia 3:33-38 (Nehemia 4:1-6)
•
•

Hoe vind je dat Nehemia reageert op de spot van Sanballat?
Hoe reageer jij op spot en schelden (ook in mildere vorm) van je geloof?

