
NEHEMIA

EEN VERKLARING MET PRAKTISCHE OPMERKINGEN 
VAN HET BOEK NEHEMIA. 

Dit boek vervolgt de geschiedenis van de KINDEREN DER GEVANGENSCHAP, de arme
Joden, die nu onlangs uit Babel naar hun eigen land waren teruggekeerd. Te dier tijd bloeide niet
alleen de Perzische monarchie in grote pracht en macht, maar ook Griekenland en Rome begonnen
zeer groot te worden, en een zeer aanzienlijke rol te spelen in de wereldgeschiedenis. Van de zaken
dezer hoge en machtige staten zijn authentieke berichten in wezen; maar de gewijde, door den
Heiligen Geest ingegeven, geschiedenis neemt slechts kennis van den staat der Joden, en maakt geen
melding van andere volken, dan voorzover het Israël Gods tot hen in betrekking stond; want des
Heeren deel is Zijn volk, zij zijn Zijn bijzondere schat, en in vergelijking met hen is het overige deel
der wereld slechts van geringe waardij, Ezra, de schriftgeleerde, en Nehemia, de tirsatha, hebben
nooit een kroon gedragen, geen leger aangevoerd, geen land veroverd, waren niet beroemd voor
filosofie of welsprekendheid, maar beiden weren Godvruchtige biddende mannen, en in hun tijd van
zeer groten dienst voor de kerk Gods en de belangen van den Godsdienst, en daarom zijn zij in
mijne schatting groter mannen en meer eerwaardig, niet alleen dan iemand uit de Romeinse consuls
of dictators, maar dan Xenophon, of Demosthenes, of zelfs Plato, die in dezelfden tijd geleefd
hebben, en de schitterende sieraden waren van Griekenland. Van Nehemia’s werkzaamheid voor de
bevordering en vestiging van Israël hebben wij een volledig bericht in dit boek zijner eigen
gedenkschriften, waarin hij niet slechts de werken zijner handen vermeldt, maar ook de werkingen
van zijn hart in het besturen der openbare zaken; in zijn verhaal menige Godvruchtige gedachten en
uitroepingen inlassende, die van de diepe, ernstige vroomheid van zijn hart getuigen en zeer
bijzonder eigen zijn aan zijn geschrift. Twaalf jaren is hij landvoogd van Judea geweest onder
Artahsastha, koning van Perzië, van zijn twintigste jaar, Hoofdstuk 1:1, tot zijn twee en dertigste
jaar, Hoofdstuk 13:6. Dr. Lightfoot denkt dat dit de Artahsastha was, van wie Ezra zijn lastbrief
had. Dit boek verhaalt:

I. Nehemia’s zorgvolle belangstelling in Jeruzalem, en de opdracht, die hij van den koning ontving
om derwaarts heen te gaan, Hoofdstuk 1, 2. 

II. Zijn bouwen van den muur te Jeruzalem in weerwil van den tegenstand, dien hij er bij ontmoette,
Hoofdstuk 3, 4. 

III. Zijn herstel van de grieven des volks, Hoofdstuk 5. 

IV. De voltooiing van den muur, Hoofdstuk 6. 

V. Zijne opneming van het getal des volks, Hoofdstuk 7. 

VI. De Godsdienstige plechtigheden van het lezen der wet, het vasten en bidder" en de vernieuwing
des verbonds, waartoe hij het volk opriep, Hoofdstuk 8-10. 

VII. Zijn zorg om de heilige stad te bevolken, en de vestiging van den heiligen stam, Hoofdstuk 11,
12. 



VIII. Zijn ijver om verschillende misbruiken af te schaffen, Hoofdstuk 13. Sommigen noemen dit het
tweede boek van Ezra, niet omdat hij er de schrijver van was, maar omdat het een vervolg is van de
geschiedenis van het voorafgaande boek, waarmee het in verband staat, vers 1. Dit was het laatste
historische boek, gelijk Maleachi het laatste profetische boek is van het Oude Testament. 



HOOFDSTUK 1

1 De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hachalja. En het geschiedde in de maand Chisleu, in
het twintigste jaar, als ik te Susan in het paleis was;
2 Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda, en ik vraagde hen
naar de Joden, die ontkomen waren (die overgebleven waren van de gevangenis), en naar
Jeruzalem.
3 En zij zeiden tot mij: De overgeblevenen, die van de gevangenis aldaar in het landschap zijn
overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid; en Jeruzalems muur is verscheurd, en haar
poorten zijn met vuur verbrand.
4 En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder, en weende, en bedreef rouw,
enige dagen; en ik was vastende en biddende voor het aangezicht van den God des hemels.
5 En ik zeide: Och, HEERE, God des hemels, Gij, grote en vreselijke God! Die het verbond en de
goedertierenheid houdt dien, die Hem liefhebben, en Zijn geboden houden.
6 Laat toch Uw oor opmerkende, en Uw ogen open zijn, om te horen naar het gebed Uws knechts,
dat ik heden voor Uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israels, Uw knechten; en ik
doe belijdenis over de zonden der kinderen Israels, die wij tegen U gezondigd hebben; ook ik en
mijns vaders huis, wij hebben gezondigd.
7 Wij hebben het ganselijk tegen U verdorven; en wij hebben niet gehouden de geboden, noch de
inzettingen, noch de rechten, die Gij Uw knecht Mozes geboden hebt.
8 Gedenk toch des woords, dat Gij Uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende: Gijlieden zult
overtreden, Ik zal u onder de volken verstrooien.
9 En gij zult u tot Mij bekeren, en Mijn geboden houden, en die doen; al waren uw verdrevenen aan
het einde des hemels, Ik zal hen vandaar verzamelen, en zal ze brengen tot de plaats, die Ik
verkoren heb, om Mijn Naam aldaar te doen wonen.
10 Zij zijn toch Uw knechten en Uw volk, dat Gij verlost hebt door Uw grote kracht en door Uw
sterke hand.
11 Och, HEERE, laat toch Uw oor opmerkende zijn op het gebed Uws knechts, en op het gebed
Uwer knechten, die lust hebben Uw Naam te vrezen; en doe het toch Uw knecht heden wel
gelukken, en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht dezes mans. Ik nu was des konings
schenker.



Wij ontmoeten hier Nehemia het eerst aan het Perzische hof, waar wij hem: 

I. Verlangend zien om de toestand te kennen van de Joden en van Jeruzalem, vers 1, 2. 

II. Ingelicht wordt betreffende hun treurige toestand, vers 3. 

III. Hij vast en bidt, een bijzonder bericht van zijn gebed, vers 5-11. Zo is de verheffing van deze
grote man door Godsvrucht, niet door staatkunde. 



Nehemia 1:1-4 

Van welke stam Nehemia was blijkt nergens maar indien het waar is wat de schrijver van het boek
van de Maccabeen ons zegt, Boek 11. Hoofdstuk 1:18, dat hij offeranden offerde, dan moeten wij
tot de gevolgtrekking komen dat hij een priester was. Hier wordt ons gezegd dat hij in het paleis te
Susan was, de koninklijke stad van de koning van Perzië, waar gewoonlijk het hof werd gehouden,
vers 1, hij was de schenker van de koning. Koningen en hoge, aanzienlijke personen beschouwden
het waarschijnlijk als iets groots en deftige, om dienaren te hebben, die tot een andere nationaliteit
behoorden. Door zijn betrekking aan het hof: 

1. Kon hij te beter geschikt en bekwaam gemaakt worden voor de dienst van zijn land op de post,
die God voor hem bestemd had zoals Mozes er geschikter door werd om te regeren, dat hij aan
Farao’s hof, en David dat hij aan Sauls hof was opgevoed. 

2. Hij had beter gelegenheid om zijn land te dienen door zijn invloed op de koning en diens
omgeving. 

Merk op: hij maakt geen haast om ons te zeggen tot hoe hoog ambt hij aan het hof bevorderd was,
het is niet vóór het einde van het hoofdstuk, dat hij ons zegt dat hij de schenker van de koning was-
een post van groot vertrouwen, zowel als van eer en groot gewin-toen hij het niet kon vermijden om
er melding van te maken, vanwege het verhaal dat moest volgen, maar in het eerst zegt hij slechts: ik
was te Susan in het paleis, waaruit wij kunnen leren nederig en bescheiden te zijn en traag om van
onze eigen bevordering te spreken. Maar in de leidingen van Godsvoorzienigheid met hem kunnen
wij tot onze vertroosting opmerken: 

a. Dat, als God werk te doen heeft, Hij nooit om werktuigen verlegen is, om het te doen. 

b. Dat God voor hen, die Hij in Zijn dienst wil gebruiken, geschikte middelen zal vinden om hen er
voor te bekwamen en hen er toe te roepen. 

c. Dat God Zijn overblijfsel heeft aan alle plaatsen. Wij lezen van Obadja in het huis van Achab, van
heiligen in het huis van de keizer, en van een Godvruchtige Nehemia in het paleis te Susan. 

d. Dat God de hoven van vorsten tot kweekplaatsen en soms tot heiligdommen kan maken voor de
vrienden en beschermers voor de belangen van de kerk. 

Nu hebben wij hier: 

I. Nehemia’s teder en belangstellend vragen naar de toestand van de Joden in hun eigen land, vers
2. Het gebeurde, dat één van zijn vrienden en bloedverwanten met nog ander gezelschap aan het hof
kwam, door wie hij ten volle ingelicht kon worden betreffende de kinderen van de gevangenschap,
en de toestand, waarin Jeruzalem, de beminde stad, zich bevond. Nehemia leefde in welvaart, eer en
overvloed, maar hij kan niet vergeten dat hij een Israëliet is, kan de gedachte aan zijn broederen, die
in droefenis zijn, niet van zich afschudden, maar in de geest "bezoekt hij hen," zoals Mozes
Handelingen 7:23, "en beziet hun lasten." De afstand van plaats heeft zijn genegenheid voor hen niet
doen afnemen, zij waren uit zijn oog, maar niet uit zijn hart. Die genegenheid is ook niet verflauwd: 



1. Door de waardigheid, waartoe hij was bevorderd. Hoewel hij een aanzienlijk man was en
waarschijnlijk tot nog hoger eerambt bevorderd zou worden, heeft hij het toch niet beneden zich
geacht kennis te nemen van zijn broederen, die gering en veracht waren, ook schaamde hij zich niet
tot hen in betrekking te staan en belang in hen te stellen. 

2. Door hun verschil van gevoelen, en dientengevolge ook van handelwijze met hen. Hoewel hijzelf
niet naar Jeruzalem is gegaan om er zich te vestigen (zoals hij, denken wij, had behoren te doen, nu
de vrijheid daartoe was uitgeroepen), maar aan het hof is gebleven, heeft hij daarom hen niet
geoordeeld of veracht die teruggekeerd waren, legde hij hun geen onverstand ten laste, maar bleef
hartelijk in hen belangstellen en was bereid hun alle goede diensten te bewijzen, die hij kon. En om
nu te weten te komen op wat wijze hij. hun vriendelijkheid kon bewijzen, vroeg hij naar hen. Het is
geoorloofd en goed om te vragen: "hoe gaat het?" Zeer bijzonder moeten wij vragen naar de
toestand van de kerk en van de Godsdienst, en hoe het gaat met het volk Gods, en het doel van ons
vragen moet wezen, niet zoals van de Atheners, om iets te hebben om over te praten, maar om te
weten waarvoor wij hebben te bidden of te danken. 

II. Het treurige bericht, dat hem gegeven wordt van de tegenwoordige toestand van de Joden en van
Jeruzalem, vers 3. Van Hanani, aan wie hij er naar vroeg, wordt gezegd dat hij Godvrezend was
boven velen, Hoofdst. 7:2, en daarom zal hij niet slechts naar waarheid maar ook met tederheid
spreken van de treurige toestand van Jeruzalem. Waarschijnlijk is hij nu naar het hof gekomen om
de een of andere gunst of om hulp te verzoeken, die zij nodig hadden. Het bericht nu, dat hij geeft,
is: 

1. Dat het heilig zaad ellendig verdrukt en vertreden werd, in grote ellende en versmaadheid is, bij
alle gelegenheden beledigd wordt door hun naburen, zat is des spots van de weelderigen. 

2. Dat de heilige stad bloot lag en in puin. De muur van Jeruzalem was nog afgebroken en de
poorten waren, zoals de Chaldeen ze gelaten hadden, in puin. Dit maakte de toestand van de
inwoners zeer smadelijk als nog onder de tekenen zijnde van armoede en slavernij, en ook zeer
gevaarlijk, want hun vijanden konden, als het hun beliefde, een gemakkelijke prooi van hen maken.
De tempel was gebouwd, de regering gevestigd, en een werk van reformatie enigszins tot stand
gebracht, maar er was een goed werk, dat nog niet gedaan was en nog gedaan moest worden. In
elk Jeruzalem, aan deze zijde van het hemelse, zal nog het een of ander gebrek zijn, om hetwelk te
verhelpen de bijstand en dienst van zijn vrienden vereist worden. 

III. De grote smart, die dit bij Nehemia teweegbracht, vers 
4. 

1. Hij weende en bedreef rouw. Het was niet slechts op het ogenblik toen hij die tijding hoorde,
dat hij in tranen uitbarstte, maar verscheidene dagen bleef zijn droefheid aanhouden. De rampen en
droefenissen van de kerk moeten ons een oorzaak zijn van smart, al is het ook, dat wijzelf in
welvaart en vrede leven. 

2. Hij vastte en bad, niet in het openbaar, daar had hij de gelegenheid niet toe, maar voor het
aangezicht van de God des hemels, die in het verborgene ziet en in het openbaar zal
vergelden. Door dit vasten en bidden: 



a. Heiligde hij zijn smart, was hij bedroefd naar God, met het oog op God, omdat Zijn naam
gesmaad werd in de smaad, die over zijn volk was geworpen wier zaak hij aldus aan Hem overgaf. 

b. Verrichtte hij zijn smart, ontlastte hij zijn gemoed door zijn klacht uit te storten voor God en haar
aan Hem over te geven. 

c. Volgde hij de rechte methode om hulp te verkrijgen voor Zijn volk, en leiding voor zichzelf voor
de wijze, waarop hij hen dienen kon. Laat hen, die goede plannen vormen voor de dienst van het
algemeen, God medenemen van het begin af, en al hun bedoelingen en voornemens voor Hem
uitspreken, dat is het middel om er voorspoedig in te zijn. 



Nehemia 1:5-11 

Wij hebben hier Nehemia’s gebed, een gebed dat betrekking heeft op alle gebeden, die hij
gedurende enigen tijd tevoren tot God had opgezonden dag en nacht, zolang hij rouw bedreef over
de staat van verwoesting, waarin Jeruzalem verkeerde, en ook met het verzoek dat hij nu tot de
koning, zijn meester, zei richten ten gunste van Jeruzalem. 

In dit gebed kunnen wij opmerken: 

I. De nederige en eerbiedige wijze, waarop hij tot God spreekt, hoe hij zich voor Hem neerbuigt, en
Hem de eer geeft van Zijn naam, vers 5. Het komt tamelijk overeen met het gebed van Daniël,
Hoofdstuk 9:4. Het leert ons tot God te naderen: 

1. Met heilig ontzag voor Zijn majesteit en heerlijkheid, gedenkende dat Hij de God des hemels is,
oneindig ver boven ons is, vrijmachtig Heer is over ons, en dat Hij is de grote en vreeslijke God,
alle overheden en machten beide van de boven en van de benedenwereld engelen en koningen, ver
overtreffende, en dat Hij een God is, die door al Zijn volk met vreze moet worden aangebeden, en
voor wiens machtige toorn al Zijn vijanden reden hebben bevreesd te zijn. Zelfs de verschrikkingen
des Heeren kunnen gebruikt worden ter vertroosting en bemoediging van hen, die op Hem
bebouwen. 

2. Met heilig vertrouwen in Zijn genade en trouw, want Hij houdt het verbond en de
goedertierenheid degenen, die Hem liefhebben, niet alleen de goedertierenheid die beloofd is,
maar zelfs grotere dan die beloofd is, niets zal te veel geacht worden om te doen voor hen, die Hem
liefhebben en Zijn geboden houden. 

II. Zijn algemene bede, dat al de gebeden, die hij nu deed, verhoord mogen worden, en zijn
belijdenis van zonde Gode welbehaaglijk mocht zijn, vers 6. Laat toch Uw oor opmerkende zijn
om te horen, niet naar het gebed, dat ik zeg-een gebed, dat slechts gezegd wordt, baat niet, maar
het gebed, dat ik heden voor Uw aangezicht bid. (Ons gebed zal waarschijnlijk voorspoedig zijn, als
wij het bidden) en laat Uw ogen open zijn op het hart, waaruit het gebed komt, en op de zaak die
U in het gebed voorgelegd wordt. God formeert het oog en plant het oor, zal Hij dan niet helder
zien? niet aandachtig horen? 

III. Zijn boetvaardige belijdenis van zonde. Niet alleen heeft Israël gezondigd (het was geen grote
vernedering voor hem om dit te erkennen), maar ik en mijns vaders huis, wij hebben gezondigd,
vers 6. Aldus verootmoedigt hij zich en neemt voor zich de beschaamdheid des aangezichts, in zijn
belijdenis. Wij (ik en mijn geslacht onder de overigen) hebben het ganselijk tegen U verdorven,
vers 7. Laat in de belijdenis van zonde deze twee dingen erkend worden als het boze er in, dat het
een verderven is van onszelf en een beledigen van God, het is een verderven tegen God, het bederf
van ons hart in tegenstand doende komen met de geboden Gods. 

IV. De pleitgrond, die hij aanvoert, om genade voor zijn volk Israël te verkrijgen. 

1. Hij pleit op hetgeen God vanouds tot hen gezegd heeft, de regel, die Hij gesteld had voor Zijn
handelingen met hen, die de regel kon zijn voor hun verwachtingen van Hem, vers 8, 9. Hij had wel



gezegd dat, indien zij zijn verbond verbraken, Hij hen verstrooien zal onder de volken, en die
bedreiging was vervuld in hun gevangenschap. Nooit was een volk zo ver en wijd verspreid als
Israël toen geweest is, hoewel zij zozeer tot één lichaam verenigd waren geweest. Maar Hij heeft
ook gezegd dat Hij, zo zij zich tot Hem bekeerden (zoals zij nu begonnen hadden te doen, daar zij
de afgoderij hadden verzaakt en zich streng aan de tempeldienst hielden), hen "wederom verzamelen
zal" Dit haalt hij aan uit Deuteronomium 30:1-5, en bidt om vergunning om dit Gode te doen
gedenken (hoewel de eeuwige Geest zo’n doen gedenken niet nodig heeft) als hetgeen waarnaar hij
zijn begeerten regelt, en waarop hij zijn geloof en zijn hoop grondt in zijn bidden van dit gebed. Ik
bid U, gedenk dit woord, want Gij hebt gezegd: "Maak Mij indachtig." Hij had erkend, vers 7, wij
hebben niet gehouden de rechten, die Gij Uwen knecht Mozes geboden hebt, en toch bidt hij,
vers 8, Heere, gedenk toch aan het woord, dat Gij Uwen knecht Mozes geboden hebt, want
van het verbond wordt dikwijls gezegd, dat het geboden is. Indien God van Zijn beloften niet meer
gedacht dan wij van Zijn geboden gedenken, wij waren verloren. Onze beste pleitgronden in het
gebed zijn dus die, welke ontleend zijn aan Gods belofte, "het woord, op hetwelk Hij ons heeft doen
hopen," Psalm 119:49. 

2. Hij pleit op de betrekking, waarop zij vanouds tot God hebben gestaan, zij zijn Uwe knechten
en Uw volk, vers 10, die Gij U hebt afgezonderd en in een verbond met U hebt opgenomen, zult
Gij toelaten, dat Uw gezworen vijanden Uw gezworen knechten verdrukken en vertreden? Indien
Gij niet wilt verschijnen voor Uw volk, voor wie zult Gij dan wèl verschijnen?" Zie Jesaja 63:19. Als
een bewijs dat zij Gods knechten zijn schrijft hij hun deze hoedanigheid toe, vers 1, . Zij hebben
lust Uw naam te vrezen, zij zijn niet slechts naar Uw naam genoemd, maar hebben waarlijk
eerbied voor Uw naam, thans aanbidden zij U, U alleen, naar Uw wil, en hebben ontzag voor al de
ontdekkingen, die het U behaagt van Uzelf te doen, dit begeren zij," hetgeen aanduidt: 

a. Hun goede wil er voor, "Het is hun voortdurende zorg en hun streven om in de weg van hun plicht
te worden gevonden, dit hebben zij op het oog, al is het ook dat zij nog in veel tekortkomen." 

b. Hun welbehagen er in: "Zij verlustigen zich er in om Uwen naam te vrezen," zoals dit ook gelezen
kan worden. "Zij doen niet slechts hun plicht, maar verlustigen er zich in om hem te doen." Diegenen
zullen genadiglijk door God worden aangenomen, die waarlijk begeren Zijn naam te vrezen, want
die begeerten zijn Zijn eigen werk. 

3. Hij pleit op de grote dingen, die God tevoren voor hen gedaan heeft, vers 10. "Zij zijn toch Uw
volk, dat Gij vanouds verlost hebt door Uw grote kracht, Uw kracht is nog dezelfde, zult Gij hen
dan nu niet wederom verlossen, en Uw verlossing aldus voltooien? Laat hen niet door de vijand
overweldigd worden, die een God van oneindige kracht aan hun zijde hebben." 

Eindelijk. Hij besluit met een bijzondere bede dat God hem voorspoedig zal maken in zijn
onderneming, en hem gunst zal doen vinden bij de koning, deze man, noemt hij hem, want de
grootste van de mensen zijn voor God slechts mensen, en zij moeten weten dat zij dit zijn Psalm
9:21, en anderen moeten weten dat zij dit zijn: "Wie zijt gij, dat gij vreest voor de mens?
Barmhartigheid voor het" "aangezicht van deze man," dat is het waar hij om bidt, niet bedoelende de
barmhartigheid van de koning maar barmhartigheid van God in zijn bede, zijn verzoek aan de
koning. Gunst van mensen is liefelijk en troostrijk als wij haar kunnen zien voortkomen uit de
barmhartigheid Gods. 



HOOFDSTUK 2

1 Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning Arthahsasta, als er
wijn voor zijn aangezicht was, dat ik den wijn opnam, en gaf hem den koning; nu was ik nooit treurig
geweest voor zijn aangezicht.
2 Zo zeide de koning tot mij: Waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Dit is niet
dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer.
3 En ik zeide tot de koning: De koning leve in eeuwigheid! Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn,
daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen, woest is, en haar poorten met vuur
verteerd zijn?
4 En de koning zeide tot mij: Wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van den hemel.
5 En ik zeide tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht
aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze
bouwe.
6 Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat: Hoe lang zal uw reis wezen, en
wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde den koning, dat hij mij zond, als ik hem zekeren tijd
gesteld had.
7 Voorts zeide ik tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, dat men mij brieven geve aan de
landvoogden aan gene zijde der rivier, dat zij mij overgeleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn;
8 Ook een brief aan Asaf, den bewaarder van den lusthof, denwelken de koning heeft, dat hij mij
hout geve om te zolderen de poorten van het paleis, dat aan het huis is, en tot den stadsmuur, en tot
het huis, waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand mijns Gods over mij.
9 Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde der rivier, en gaf hun de brieven des konings. En
de koning had oversten des heirs en ruiteren met mij gezonden.
10 Toen nu Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonietische knecht dat hoorden, mishaagde het
hun met groot mishagen, dat er een mens gekomen was, om wat goeds te zoeken voor de kinderen
Israels.
11 En ik kwam te Jeruzalem, en was daar drie dagen.
12 Daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinig mannen met mij, en ik gaf geen mens te
kennen, wat mijn God in mijn hart gegeven had, om aan Jeruzalem te doen; en er was geen dier met
mij, dan het dier, waarop ik reed.
13 En ik trok uit bij nacht door de Dalpoort, en voorbij de Drakenfontein, en naar de Mistpoort, en
ik brak aan de muren van Jeruzalem, dewelke verscheurd waren, en haar poorten met vuur
verteerd.
14 En ik ging voort naar de Fonteinpoort, en naar des konings vijver; doch daar was geen plaats
voor het dier, om onder mij voort te gaan.
15 Toen ging ik op, des nachts, door de beek, en ik brak aan den muur; en ik keerde weder, en
kwam in door de Dalpoort; alzo keerde ik wederom.
16 En de overheden wisten niet, waar ik heengegaan was, en wat ik deed; want ik had tot nog toe
den Joden, en den priesteren, en den edelen, en overheden, en den anderen, die het werk deden,
niets te kennen gegeven.
17 Toen zeide ik tot hen: Gijlieden ziet de ellende, waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is, en haar
poorten met vuur verbrand zijn; komt, en laat ons Jeruzalems muur opbouwen; opdat wij niet meer
een versmaadheid zijn.



18 En ik gaf hun te kennen de hand mijns Gods, Die goed over mij geweest was, als ook de
woorden des konings, die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: Laat ons op zijn, dat wij
bouwen; en zij sterkten hun handen ten goede.
19 Als nu Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonietische knecht, en Gesem, de Arabier, dit
hoorden, zo bespotten zij ons, en verachtten ons; en zij zeiden: Wat is dit voor een ding, dat gijlieden
doet? Wilt gijlieden tegen den koning rebelleren?
20 Toen gaf ik hun tot antwoord, en zeide tot hen: God van den hemel, Die zal het ons doen
gelukken, en wij, Zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen; maar gijlieden hebt geen deel, noch
gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem.



Hoe Nehemia worstelde met God en overmocht heeft lazen wij in het vorige hoofdstuk, nu wordt
ons hier gezegd hoe hij, evenals Jakob, ook bij de mensen heeft overmocht, en aldus bevond dat zijn
gebeden gehoord en verhoord waren. 

I. Hij overmocht bij de koning, dat deze hem met een opdracht naar Jeruzalem zond om de muur
rondom de stad te herbouwen en hem toe te staan wat daar nodig voor was, vers 1-8. 11. Hij
overmocht tegen de vijanden, die hem hadden willen belemmeren in zijn reis vers 9-11, en hem van
zijn onderneming hadden willen wegspotten, vers 19, 20. 11. Hij overmocht bij zijn eigen volk om
zich met hem te verenigen in dit goede werk, de verwoesting ziende van de muur, vers 12-16. en
verkreeg van hen, dat zij allen zouden helpen om hem te herbouwen, vers 17,18. Aldus heeft God
hem erkend in het werk, waartoe Hij hem geroepen had. 



Nehemia 2:1-8 

Nadat Nehemia gebeden had om hulp voor zijn landgenoten, misschien wel in Davids woorden:
"Bouw de muren van Jeruzalem op" Psalm 51:20, bleef hij niet stilzitten, zeggende. Laat God nu Zijn
werk doen, want voor mij is er nu niets meer te doen, maar zette zich om te bedenken wat hij er
voor doen kon. Onze gebeden moeten gesteund worden door onze ernstige pogingen, want anders
spotten wij met God. Bijna vier maanden gingen voorbij tussen Chisleu tot Nisan, (van November
tot Maart), eer Nehemia zich tot de koning wendde om verlof om naar Jeruzalem te gaan hetzij
omdat de winter geen geschikte tijd was voor zo’n reis, en hij het voorstel niet wilde doen vóór hij
het ten uitvoer kon brengen of wel omdat het zolang duurde eer hij. zijn maand van dienst had, en
men niet opgeroepen in des konings tegenwoordigheid kon verschijnen, Esther 4:11. Nu hij diende
aan de tafel van de koning, hoopte hij gehoor van hem te verkrijgen. Wij zijn niet aldus beperkt tot
zekere tijden of ogenblikken om tot de Koning van de koningen te naderen, tot de troon van de
genade komen wij nooit ontijdig. Nu hebben wij hier: 

I. De gelegenheid, die hij de koning gaf om te vragen naar de oorzaak van zijn zorgen smart, door in
zijn tegenwoordigheid te verschijnen. Zij, die met zulke hoge personen spreken, moeten niet
plotseling met hun verzoek bij hen aankomen, maar de omweg van een inleiding gebruiken. Nehemia
wilde zien of hij in een goede stemming was, eer hij het waagde om hem zijn verzoek voor te
dragen, en hij volgde deze methode om dit te weten te komen. Hij nam de wijn op en reikte hem de
koning, toen deze er om vroeg, verwachtende dat hij hem dan zou aanzien. Hij placht nooit treurig te
zijn in de tegenwoordigheid van de koning, maar gedroeg zich naar de regelen van het hof (zoals
hovelingen behoren te doen) die geen treurigheid gedoogden, Esther 4:2. Hoewel hij een
vreemdeling en een gevangene was, was hij toch ongedwongen en opgeruimd. Godvrezende mensen
moeten doen wat zij kunnen om door hun blijmoedigheid de wereld te overtuigen dat de wegen van
de Godsdienst lieflijk zijn, en er de smaad van af te wentelen, dat zij treurig zijn, maar daar is een tijd
voor alles, Prediker 3:4. Nehemia zag nu reden beide om treurig te zijn en zich treurig te tonen. De
ellende van Jeruzalem gaf hem reden om treurig te zijn, en het tonen van die treurigheid gaf de
koning aanleiding om naar de oorzaak er van te vragen. Hij veinsde geen treurigheid, want hij was
wezenlijk bekommerd over de verbreking van Jozef, en was niet gelijk de geveinsden, die hun
aangezichten mismaken, maar hij zou zijn smart hebben kunnen verbergen als dit nodig ware
geweest (het hart kent zijn eigen bittere droefheid, en heeft dikwijls ook in het lachen smart), maar
hij zou nu zijn oogmerk bevorderen door zijn droefheid te tonen. Hoewel hij nu wijn voor zich had
en er waarschijnlijk-volgens de plicht van zijn ambt als schenker van gedronken heeft, eer hij hem de
koning gaf, heeft die wijn toch zijn hart niet verheugd, terwijl het Israël van God in droefenis was. 

II. De koning heeft zijn droefheid opgemerkt en met vriendelijkheid naar de oorzaak ervan
gevraagd, vers 2. Waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet ziek zijt? Wij behoren uit
een beginsel van Christelijk medegevoel deelneming te betonen in de smart en droefheid van
anderen, zelfs van onze minderen en mogen niet zeggen: Wat gaat ons dit aan? Meesters moeten
de smart van hun dienaren niet verachten, maar wensen hen op te beuren. De grote God schept
geen behagen in de terneergeslagenheid en onrust van Zijn volk, Hij wil dat zij Hem zullen dienen
met blijdschap en hun brood eten met vreugde. Het is niet vreemd dat krenken een treurig
aangezicht hebben vanwege hetgeen gevoeld wordt en gevreesd wordt, ziekte zal hen nog ernstig
maken, die het meest luchtig en vrolijk waren, maar een Godvruchtige kan zelfs in ziekte
goedsmoeds zijn, als hij weet dat zijn zonden vergeven zijn. Vrij van ziekte te wezen is zo’n grote



zegen, dat wij, zolang wij die zegen hebben, onder geen uitwendige lasten of bezwaarnissen
bovenmate bedrukt moeten zijn, maar smart om onze eigen zonden en de zonden van anderen, en
om de rampen van Gods kerk, kan ook zonder ziekte het aangezicht treurig maken. 

III. Het bericht, dat Nehemia de koning gaf van de oorzaak van zijn droefheid, hij geeft het met
zachtmoedigheid en vreze. 

1. Met vreze. Hij erkent dat hij nu (hoewel uit de volgende geschiedenis blijkt dat hij een
kloekmoedig man was) geheel zeer vreesde, misschien voor de troon van de koning (want deze
oosterse monarchen hadden zich het recht aangematigd over leven en dood, Daniel 2:12,13, 5:19),
of wel om een woord verkeerd te zeggen en zijn verzoek afgewezen te zien, omdat hij het niet goed
had voorgedragen. Hoewel hij een wijs man was, wantrouwde hij toch zichzelf, vreesde hij een
onvoorzichtig woord te zeggen, dit wantrouwen van onszelf betaamt ons. Een goed vertrouwen is
voorzeker een kostelijke gave, maar een nederig wantrouwen van zichzelf misstaat toch niemand. 

2. Met zachtmoedigheid, zonder iemand te laken en met alle eerbied en welwillendheid voor de
koning, zijn meester, zegt hij: De koning leve in eeuwigheid, hij is wijs en goed en de geschiktste
mens ter wereld om te regeren. Met bescheidenheid vraagt hij: Hoe zou mijn aangezicht niet
treurig zijn? Ik zelf ben wel gezond en welvarend, maar de stad, ( de koning wist wel welke stad
hij bedoelde) de plaats van de begrafenissen van mijn vaderen, is woest. Velen zijn treurig en
neerslachtig, maar kunnen er geen goede reden voor opgeven, kunnen niet zeggen waarom of
waartoe, dezulken moeten zichzelf bestraffen wegens hun onrechtmatige en onredelijke droefheid en
vrees, maar Nehemia kon zo’n goede reden opgeven voor zijn smart, dat hij er zich op de koning
zelf voor beroepen kon. 

Merk op: 

a. Hij noemt Jeruzalem de plaats van de begrafenissen van mijn vaderen, de plaats waar zijn
voorouders begraven zijn. Het is goed voor ons om dikwijls aan de graven van onze vaderen te
denken. Wij zijn geneigd om in onze gedachten te verwijlen bij hun aanzien hun rang, hun eretitels,
hun huizen en bezittingen, maar laat ons ook denken aan hun graven, en bedenken dat zij, die ons
voorgegaan zijn in de wereld ons ook voorgegaan zijn in het verlaten van de wereld, hun graftekenen
zijn voor ons gedenktekenen, er is ook grote eerbied verschuldigd aan de nagedachtenis van onze
vaderen, die wij niet gaarne geschonden willen zien. Alle volken zelfs die welke geen verwachting
hadden van de opstanding van de doden, hebben op de graven hunner voorouders gezien als in
zeker opzicht gewild, heilig te zijn, die dus niet geschonden mochten worden. 

b. Hij rechtvaardigt zich in zijn smart. Ik doe wel met treurig te zijn. Hoe zou ik niet treurig wezen?"
Er is zelfs voor Godvrezende en voorspoedige mensen een tijd om treurig te wezen, en het te tonen.
De beste mensen moeten niet denken dat zij door alle droevige gedachten uit hun hart te verbannen,
de hemel op aarde kunnen hebben, het is een tranendal, waar wij doorheen gaan, en wij hebben ons
aan de temperatuur van het klimaat te onderwerpen. 

c. Hij noemt de puinhopen van Jeruzalem als de oorzaak van zijn smart. Al het leed van de kerk,
maar inzonderheid haar verwoestingen, behoren voor alle Godvruchtigen, voor allen aan wie Gods
eer ter harte gaat, allen die levende leden zijn van Christus’ mystiek lichaam en belangstellen in de



openbare zaak, een oorzaak van smart te wezen, "zij hebben zelfs medelijden met Zions puin",
Psalm. 102:15. 

IV. De aanmoediging van de koning om hem te zeggen wat hij op het hart heeft, en hoe hij zich
daarop innerlijk tot God wendt. De koning had genegenheid voor hem en zag hem niet gaarne
treurig, waarschijnlijk was hij ook de Godsdienst van de Joden welgezind, dit had hij tevoren
getoond in zijn lastbrief aan Ezra, die een kerkelijk persoon was, en nu wederom in de macht, die hij
Nehemia gaf, die een staatsman was. Dus slechts begerende te weten hoe hij Jeruzalem van dienst
kan zijn, vraagt hij aan deze bekommerde vriend van die stad: Wat verzoekt gij nu? Gij begeert
iets, wat is het?" Hij was bevreesd te spreken, vers 2, maar dit gaf hem vrijmoedigheid, veel meer
kan de uitnodiging, die Christus ons gegeven heeft, en Zijn belofte dat wij verhoord zullen worden,
ons instaat stellen om met vrijmoedigheid tot de troon van de genade te komen. Nehemia bad
terstond tot de God des hemels, dat Hij hem wijsheid zou geven om behoorlijk te vragen, en het
hart van de koning zou neigen om hem zijn verzoek toe te staan. Zij, die gunst willen vinden bij
koningen, moeten zich de gunst verzekeren van de Koning van de koningen. Hij bad tot de God des
hemels, als oneindig ver zelfs boven deze machtige monarch. Het was geen plechtig gebed (daartoe
had hij nu geen gelegenheid) maar een plotseling inwendig roepen, hij hief zijn hart op tot die God,
die de taal van het hart verstaat: Heere, geef mij mond en wijsheid, Heere, geef mij genade te
vinden voor het aangezicht van deze man. Het is goed om veel van die Godvruchtige uitroepen of
verzuchtingen te slaken, vooral bij bijzondere gelegenheden, waar wij ook zijn, overal hebben wij
een open weg naar de hemel. Dat zal ons niet belemmeren in ons werk, maar het veeleer
bevorderen. Nehemia had zeer plechtig gebeden met betrekking tot deze zelfde aangelegenheid
Hoofdst. 1:11, maar toen het op stuk van zaken aankwam bad hij wederom. Uitroepen,
verzuchtingen en plechtige gebeden moeten elkaar niet verdringen, maar ieder zijn eigen plaats
hebben. 

V. Zijn nederig verzoek aan de koning, toen hij deze aanmoediging had ontvangen, doet hij met
grote bescheidenheid en in onderworpenheid aan de wijsheid van de koning, vers 5. Maar hij is zeer
nauwkeurig in hetgeen hij vraagt, hij vraagt om een opdracht, om als landvoogd naar Juda te gaan,
de muur van Jeruzalem te bouwen en daar enige tijd te blijven, zo en zoveel maanden, naar wij
kunnen veronderstellen, en dan zou zijn opdracht of vernieuwd worden of hij zou terugkeren, of wel
hij ging terug en werd dan wederom uitgezonden, zodat hij daar minstens twaalf jaren het bestuur in
handen had, Hoofdst. 5:14. Hij vroeg ook om een geleide, vers 7, en een order aan de
landvoogden, niet alleen om hem door hun onderscheiden provincies te laten heentrekken, maar om
hem te voorzien van hetgeen hij nodig kon hebben, en ook nog een order aan de bewaarder van de
lusthof in het woud van de Libanon, om hem hout te geven voor het werk, dat hij ging ondernemen. 

Vl. De grote gunst van de koningjegens hem in hem te vragen wanneer hij zal wederkomen vers 6.
Hij gaf te kennen dat hij hem niet wilde verliezen, niet lang buiten hem kon, maar dat hij, om hem
genoegen te doen en een wezenlijke dienst te bewijzen aan zijn volk, hem een tijdlang wilde missen,
en dat hij alles wat hij wenste in zijn lastbrief zou doen opnemen, vers 6. Dat was reeds dadelijk een
verhoring van zijn gebed, want nooit heeft het zaad van Jakob God tevergeefs gezocht. In het
bericht, dat hij geeft van het welslagen van zijn verzoek, neemt hij nota: 

1. Van de tegenwoordigheid van de koningin, zij zat naast hem, vers 6, hetgeen-zegt men-geen
gewoonte was aan het Perzische hof, Esther 1:11. Of de koningin hem vijandig was en zijn



welslagen verhinderd zou kunnen hebben, en hij door Gods machtige voorzienigheid geslaagd is
hoewel zij tegenwoordig was en hij dit opmerkt tot lof en eer van God, of wel hem vriendelijk gezind
was en zijn verzoek ondersteunde, is niet zeker. 

2. Van de macht en de genade van God. Hij bereikte zijn doel, niet overeenkomstig zijn verdienste,
zijn invloed op de koning of zijn wijs beleid, maar naar de goede hand van zijn God over hem.
Godvruchtige zielen merken Gods hand op, Zijn goede hand in alle gebeurtenissen, die tot hun
gunste plaatshebben. Dit is van de Heere geschied, en dus dubbel lieflijk. 



Nehemia 2:9-20 

I. Er wordt ons gezegd hoe Nehemia heengezonden werd van het hof. De koning had oversten van
het leger en ruiters met hem gezonder vers 9, beide om hem tot wachten te dienen, en om te
tonen dat hij een man was, tot wiens eer de koning een welbehagen had, en alle dienaren van de
koning hem dienovereenkomstig eer en achting zouden bewijzen. Hij, die door de Koning van de
koningen gezonden wordt, wordt aldus door Hem beschermd, aldus geëerd met een leger van
engelen om hem te geleiden. 

II. Hoe hij ontvangen werd, ter plaatse waarheen hij gezonden was. 

1. Door de Joden en hun vrienden te Jeruzalem. Er wordt ons gezegd: 

a. Dat zij, zolang hij zijn opdracht verborgen hield, weinig notitie van hem namen. Hij was drie
dagen te Jeruzalem, vers 11, en het blijkt niet dat iemand uit de voorname mannen van de stad zijn
opwachting bij hem gemaakt heeft om hem geluk te wensen met zijn aankomst, maar hij bleef
onbekend. De koning had ruiters gezonden om hem te geleiden, maar de Joden zonden er geen om
hem tegemoet te gaan, hij had geen dier met hem, dan het dier waarop hij reed, vers 12. Wijze
mensen en zij, die dubbele eer waardig zijn, begeren niet zich van praal en pracht te omringen, zelfs
niet als zij komen met de grootste zegeningen. De wereld kent hen niet aan wie toch weldra macht
en heerschappij zei gegeven worden, 1 Johannes 3:1. 

b. Dat hij, hoewel zij weinig notitie van hem namen, zeer veel notitie nam van hen en van hun
toestand. Hij stond ‘s nachts op en nam de ruïnen van de muren in ogenschouw, waarschijnlijk bij
maanlicht, vers 13, teneinde te zien wat er gedaan kon worden en hoe zij er bij te werk moesten
gaan, of de oude fundamenten nog dienst konden doen en wat er van de oude materialen nog
bruikbaar was. Goed werk zal waarschijnlijk goed gedaan worden, als het eerst goed overwogen is.
Het is de wijsheid van hen, die openbare zaken te doen hebben, om zoveel mogelijk met eigen
ogen zien, en niet geheel af te gaan op rapporten en voorstellingen van anderen, maar toch niet
geruchtmakend daarbij te werk te gaan en, zo mogelijk, onopgemerkt te blijven. Zij, die de muren
van de kerk willen opbouwen, moeten eerst de bouwvallen van zijn muren in ogenschouw nemen.
Zij, die willen weten hoe te verbeteren, moeten onderzoeken wat er verkeerd is, wat hervorming
behoeft, en wat kan blijven zoals het is. 

c. Dat de oversten en het volk, toen hij hun zijn voornemen bekendmaakte, blijmoedig met hem
instemden. Hij heeft hun niet dadelijk gezegd wat hij kwam doen, vers 16, omdat hij alle
opzichtigheid, alle praalvertoon wilde vermijden, en opdat hij, indien hij het onuitvoerbaar zou
bevinden, zich met des te meer eer terug kon trekken, oprechte, nederige mensen laten de trompet
niet blazen als zij aalmoezen doen of een ander goed werk verrichten. Maar toen hij de zaak goed
bezien en overwogen had, en waarschijnlijk de oversten en het volk gepolst had, zei hij hun wat
God in zijn hart gegeven had, vers 12, namelijk om Jeruzalems muur op te bouwen, vers 17. 

Merk op: hoe billijk hij het hun voorstelt: "Gijlieden ziet de ellende, waarin wij zijn, hoe wij
blootliggen voor de vijanden, die rondom ons zijn, hoe terecht zij ons smaden als dwaas en
verachtelijk, hoe gemakkelijk een prooi wij voor hen zullen zijn, zodra zij er lust in hebben. Komt
dan, en laat ons Jeruzalems muur opbouwen." Hij onderneemt het niet om het zonder hen te



doen, het kon geen werk wezen voor één man-ook beveelt en gebiedt hij niet uit de hoogte, hoewel
hij de opdracht van de koning er voor had, maar op vriendelijke, broederlijke wijze vermaant hij hen
en wekt hij hen op om zich met hem te verenigen in dit werk. Om hen er toe aan te moediger,
spreekt hij van het plan: 

Ten eerste, als zijn oorsprong hebbende in de bijzondere genade van God. Hij eigent zich er de lof
niet van toe, als een goede gedachte van hemzelf, maar erkent dat God het hem in het hart had
gegeven, en daarom behoren zij allen het te steunen, al wat van God is moet gesteund en bevorderd
worden-en dus kunnen zij hopen er voorspoedig in te zullen zijn, want waar God de mensen toe zet,
daar zal Hij hen in helpen. 

Ten tweede. Als hetgeen, dat zijn voortgang totnutoe aan de bijzondere voorzienigheid van God te
danken heeft. Hij legde de lastbrief van de koning over, verhaalde hun hoe geredelijk hij hem van de
koning verkregen had en hoe ijverig de koning het plan begunstigde, waarin hij de goede hand van
zijn God over hem zag. Het zal hem en hun een aanmoediging zijn om voort te gaan met een werk,
waaraan God zo merkbaar Zijn goedkeuring schonk. Aldus stelde hij het hun voor, en terstond
kwamen zij allen tot het besluit om met hem samen te werken: Laat ons opstaan, dat wij bouwen.
Zij schamen zich dat zij zolang stil waren blijven zitten, zonder zelfs een poging te doen om dit nuttige
werk tot stand te brengen, en nu besluiten zij op te staan uit hun traagheid, zich in te spannen en
elkaar op te wekken tot dit werk. "Laat ons opstaan," dat is: "laat ons het doen met kracht, en
naarstigheid, en vastberadenheid, als degenen die besloten hebben het ten einde te brengen." Zo
sterkten zij hun handen, hun eigen en elkaars handen voor dit goede werk. Menig goed werk zou
handen genoeg vinden om er mee bezig te zijn, indien er slechts een goede hand was om er de
leiding van te hebben. Allen zagen de verwoestingen van Jeruzalem, maar niemand stelde voor om
ze te herstellen. Maar toen Nehemia het voorstelde, stemden zij er allen in toe. Het is jammer dat
een goed voorstel teloor gaat uit gebrek aan iemand om het voor te stellen, er het ijs voor te breken.
Door onszelf en elkaar op te wekken tot het goede, sterken wij er onszelf en elkaar voor, want de
grote reden waarom wij zwak zijn in onze plicht, is dat wij koud, onverschillig en besluiteloos in zijn. 

2. Laat ons nu zien hoe Nehemia ontvangen werd door hen, die de Joden kwalijk gezind waren,
hem, die door God en Zijn Israël gezegend werd, vloekten zij. 

A. Niet zodra vertoonde hij zich, of zij werden er door geërgerd, vers 10. Toen Sanballat en Tobia,
twee van de Samaritanen, maar van geboorte de eerste een Moabiet en de tweede een Ammoniet,
iemand zagen, gewapend met een lastbrief van de koning om Israël dienst te bewijzen, mishaagde
het hun met groot mishagen, dat al hun armzalige kunstgreepjes om Israël te verzwakken aldus
verijdeld werden door een billijk en edelmoedig plan om het te versterken. Niets is een grotere
kwelling voor de vijanden van Godvruchtige mensen, die door hen aan vorsten werden voorgesteld
als woelzieke oproerige lieden, die niet waard zijn dat zij leven, dan te zien dat zij bij de overheden
goed staan aangeschreven, dat hun onschuld bewezen, de smaad van hen afgewenteld is, en dat men
hen niet slechts waardig acht om te leven, maar om vertrouwd te worden. Toen zij een man zagen
komen, met het uitgesproken doel om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls, griefde hen
dit toch in de ziel, de goddeloze zal het zien en zich vertoornen. 

B. Toen hij begon te handelen, poogden zij hem te belemmeren, maar tevergeefs, vers 10, 20. a.
Ziehier met hoe weinig reden de vijanden hen ontmoedigden. Zij stelden de onderneming voor als



iets dat dwaas was, zij lachten ons uit en bespotten ons, en verachtten ons als dwaze bouwlieden,
die niet konden voleindigen wat wij hadden begonnen. Zij stelden de onderneming ook voor als iets,
dat zeer slecht was, niets meer of minder dan verraad. Wilt gijlieden tegen de koning rebelleren?
Dit was de oude hatelijke beschuldiging, hoewel zij nu een lastbrief van de koning hadden en onder
zijn bescherming waren genomen, moeten zij toch nog rebellen worden genoemd. 

Zie ook met wat goede reden zij deze ontmoedigingen minachtten. Zij houden zich hiermede
staande, dat zij de knechten zijn van de God des hemels, van de enig ware en levende God, dat zij
in hetgeen zij deden voor Hem handelden, en dat Hij hen dus door zal helpen en hen voorspoedig zal
maken, ofschoon de heidenen woeden, Psalm 2:1. Zij overwegen ook dat de reden, waarom deze
vijanden hen zo belasterden, was dat zij geen recht hebben in Jeruzalem, maar hun recht er in
benijden. Zo kunnen de machteloze dreigementen van de vijanden van de kerk gemakkelijk door de
vrienden van de kerk geminacht worden. 



HOOFDSTUK 3

1 En Eljasib, de hogepriester, maakte zich op met zijn broederen, de priesteren, en zij bouwden de
Schaapspoort; zij heiligden ze, en richtten haar deuren op; ja, zij heiligden ze tot aan den toren Mea,
tot aan den toren Hananeel.
2 En aan zijn hand bouwden de mannen van Jericho; ook bouwde aan zijn hand Zacchur, de zoon
van Imri.
3 De Vispoort nu bouwden de kinderen van Senaa; zij zolderden die, en richtten haar deuren op,
met haar sloten en haar grendelen.
4 En aan hun hand verbeterde Meremoth, de zoon van Uria, den zoon van Koz; en aan hun hand
verbeterde Mesullam, de zoon van Berechja, den zoon van Mesezabeel; en aan hun hand
verbeterde Zadok, zoon van Baena.
5 Voorts aan hun hand verbeterden de Thekoieten; maar hun voortreffelijken brachten hun hals niet
tot den dienst huns Heeren.
6 En de Oude poort verbeterden Jojada, de zoon van Paseah, en Mesullam, de zoon van Besodja;
deze zolderden zij, en richtten haar deuren op, met haar sloten en haar grendelen.
7 En aan hun hand verbeterden Melatja, de Gibeoniet, en Jadon, de Meronothiet, de mannen van
Gibeon en van Mizpa; tot aan den stoel des landvoogds aan deze zijde der rivier.
8 Aan zijn hand verbeterde Uzziel, de zoon van Harhoja, een der goudsmeden, en aan zijn hand
verbeterde Hananja, de zoon van een der apothekers; en zij lieten Jeruzalem tot aan den breden
muur.
9 En aan hun hand verbeterde Refaja, de zoon van Hur, overste des halven deels van Jeruzalem.
10 Voorts aan hun hand verbeterde Jedaja, de zoon van Harumaf, en tegenover zijn huis; en aan zijn
hand verbeterde Hattus, de zoon van Hasabneja.
11 De andere mate verbeterden Malchia, de zoon van Harim, en Hassub, de zoon van
Pahath-moab; daartoe den Bakoventoren.
12 En aan zijn hand verbeterde Sallum, de zoon van Lohes, overste van het andere halve deel van
Jeruzalem, hij en zijn dochteren.
13 De Dalpoort verbeterden Hanun, en de inwoners van Zanoah; zij bouwden die, en richtten haar
deuren op, met haar sloten en haar grendelen; daartoe duizend ellen aan den muur, tot aan de
Mistpoort.
14 De Mistpoort nu verbeterde Malchia, de zoon van Rechab, overste van het deel Beth-cherem;
hij bouwde ze, en richtte haar deuren op, met haar sloten en haar grendelen.
15 En de Fonteinpoort verbeterde Sallum, de zoon van Kol-hoze, overste van het deel van Mizpa;
hij bouwde ze, en overdekte ze, en richtte haar deuren op, met haar sloten en haar grendelen;
daartoe den muur des vijvers Schelah bij des konings hof, en tot aan de trappen, die afgaan van
Davids stad.
16 Na hem verbeterde Nehemia, de zoon van Azbuk, overste van het halve deel van Beth-zur, tot
tegenover Davids graven, en tot aan den gemaakten vijver, en tot aan het huis der helden.
17 Na hem verbeterden de Levieten, Rehum, de zoon van Bani; aan zijn hand verbeterde Hasabja,
de overste van het halve deel van Kehila, in zijn deel.
18 Na hem verbeterden hun broederen, Bavai, de zoon van Henadad, de overste van het andere
halve deel van Kehila.
19 Aan zijn hand verbeterde Ezer, de zoon van Jesua, de overste van Mizpa, een andere maat;
tegenover den opgang naar het wapenhuis, aan den hoek.



20 Na hem verbeterde zeer vuriglijk Baruch, de zoon van Zabbai, een andere maat; van den hoek
tot aan de deur van het huis van Eljasib, den hogepriester.
21 Na hem verbeterde Meremoth, de zoon van Uria, den zoon van Koz, een andere maat; van de
huisdeur van Eljasib af, tot aan het einde van Eljasibs huis.
22 En na hem verbeterden de priesteren, wonende in de vlakke velden.
23 Daarna verbeterden Benjamin, en Hassub, tegenover hun huis; na hem verbeterde Azaria, de
zoon van Maaseja, den zoon van Hananja, bij zijn huis.
24 Na hem verbeterde Binnui, de zoon van Henadad, een andere maat; van het huis van Azaria tot
aan den hoek en tot aan het punt;
25 Palal, de zoon van Uzai, tegen den hoek, en den hogen toren over, die van des konings huis
uitsteekt, die bij den voorhof der gevangenis is; na hem Pedaja, de zoon van Paros;
26 De Nethinim nu, die in Ofel woonden, tot tegenover de Waterpoort aan het oosten, en den
uitstekenden toren.
27 Daarna verbeterden de Thekoieten een andere maat; tegenover den groten uitstekenden toren,
en tot aan den muur van Ofel.
28 Van boven de Paardenpoort verbeterden de priesteren, een iegelijk tegenover zijn huis.
29 Daarna verbeterde Zadok, de zoon van Immer, tegenover zijn huis. En na hem verbeterde
Semaja, de zoon van Sechanja, de bewaarder van de Oostpoort.
30 Na hem verbeterden Hananja, de zoon van Selemja, en Hanun, de zoon van Zalaf, de zesde, een
andere maat. Na hem verbeterde Mesullam, de zoon van Berechja, tegenover zijn kamer.
31 Na hem verbeterde Malchia, de zoon eens goudsmids, tot aan het huis der Nethinim en der
kruideniers, tegenover de poort van Mifkad, en tot de opperzaal van het punt.
32 En tussen de opperzaal van het punt tot de Schaapspoort toe, verbeterden de goudsmeden en de
kruideniers.



Zeggen en doen zijn dikwijls twee, velen zijn bereid te zeggen: Laat ons opstaan, dat wij bouwen, en
zitten stil en doen niets, zoals die innemende, vleiende zoon, die zei: ik ga, heer, maar niet ging, maar
de ondernemers hier behoorden niet tot dezen. Toen zij besloten hadden de muur van Jeruzalem te
bouwen, lieten zij geen tijd verloren gaan, maar gingen terstond aan het werk, zoals wij in dit
hoofdstuk zien zullen. Laat er nooit gezegd kunnen worden dat wij het goede werk uitstelden tot
morgen, dat wij heden hadden kunnen doen. Dit hoofdstuk geeft ons een bericht van twee dingen: 

I. De namen van de bouwers, die hier vermeld worden tot hun eer, want hierin toonden zij grote
ijver voor God en hun land, zowel een Godvruchtig gemoed als liefde voor het algemene welzijn,
een grote mate van naarstigheid en van kloekmoedigheid, en het was voegzaam om wat zij deden
aldus uitvoerig te vermelden tot lof van henzelf en tot aanmoediging van anderen om hun voorbeeld
te volgen. 

II. De orde van het bouwen, zij eindigden waar zij waren begonnen, zij bouwden: 

1. Van de Schaapspoort tot aan de Vispoort, vers 1,2. 

2. Vandaar tot aan de Oude poort, vers 3 5. 

3. Vandaar tot aan de Dalpoort, vers 6-13. 

4. Vandaar tot aan de Mistpoort, vers 13.. 

5. Vandaar tot aan de Fonteinpoort, vers 14.. 

6. Vandaar tot aan de Waterpoort, vers 15-26.. 

7. Vandaar langs de Paardenpoort weer terug naarde Schaapspoort, waar zij begonnen waren, vers
27-32. En zo volvoerden zij hun werk rondom de gehele stad. 



Nehemia 3:1-32 

De beste manier om dit hoofdstuk in te delen is te zien hoe het werk verdeeld werd onder de
ondernemers, opdat ieder zou weten wat hij te doen had en er zich aan zou wijden met een begeerte
om uit te munten, maar toch zonder enigerlei twist, vijandschap of afzonderlijke belangen, ieder van
hun beijverde zich om zoveel hij slechts kon te algemene nutte te doen. 

In het bericht, dat hier gegeven wordt van het bouwen van de muur rondom Jeruzalem zijn
verscheidene dingen op te merken. 

1. Dat Eljasib, de hogepriester, met zijn broederen, de priesters, de voorhoede leidde van deze
troep van bouwers, vers 1. In ieder goed werk moeten leraren de eersten en voornaamsten zijn,
want hun ambt verplicht hen te onderwijzen en op te wekken door hun voorbeeld, zowel als door
hun leer. Indien dit arbeid meebrengt, wie zo geschikt als zij om te arbeiden? Indien er gevaar aan
verbonden is, wie zo bevoegd als zij om zich te wagen? De waardigheid van de hogepriester was
zeer groot en verplichtte hem om zich te onderscheiden in deze dienst. De priesters verbeterden de
Schaapspoort, aldus genoemd, omdat de schapen, die in de tempel geofferd moesten worden, door
die poort in de stad gebracht werden, en daarom namen de priesters op zich haar te verbeteren,
daar voor hen de erfenis van de vuuroffers des Heeren was. En alleen van deze poort wordt
gezegd, dat zij haar heiligden door het woord en het gebed, en misschien met offeranden, hetzij: 

a. Omdat zij naar de tempel voerde, of, 

b. Omdat daarmee het bouwen van de muur begon, en het is waarschijnlijk dat (hoewel zij overal
aan de muur tegelijker tijd werkten) deze het eerste voltooid was, en daarom hebben zij aan deze
poort hun stad met haar muren plechtig van de Goddelijke bescherming aanbevolen, of, 

c. Omdat de priesters er de bouwers van waren en het de bedienaren van de Godsdienst boven
anderen betaamt daar zij zelf Gode in bijzondere zin geheiligd zijn, Hem alles wat zij doen te heiligen
en zelfs hun gewone handelingen op eerbiedige Godvruchtige wijze te verrichten. 

2. Dat het getal van de ondernemers zeer groot was, ieder zijn deel er van op zich nam, sommigen
meer, anderen minder, al naar hun kracht en vermogen was. Aan hetgeen ten algemenen nutte
gedaan moet worden behoort iedereen mee te werken en het naar vermogen te bevorderen.
Verenigde krachten zullen tot stand brengen hetgeen, waaraan een enkel persoon niet eens kan
denken om het te doen. Vele handen maken licht werk. 

3. Dat velen deelnamen aan dit werk, die zelf geen inwoners van Jeruzalem waren, en dus zuiver en
alleen met het algemene belang te rade gingen, maar geen persoonlijk nut of voordeel er bij op het
oog hadden. Hier zijn onder de eersten de mannen van Jericho vers 2, de mannen van Gibeon en
Mizpa, vers 7, en van Zanoah, vers 13. Ieder Israëliet moet bereidwillig medewerken aan het
opbouwen van Jeruzalem. 

4. Dat verscheidene oversten, beide van Jeruzalem en van andere steden, hielpen aan dit werk, zich
eershalve verplicht achtende om het uiterste, waartoe hun vermogen en hun macht hen in staat
stelden, te doen ter bevordering van dit goede werk. Maar het is opmerkelijk dat zij oversten van



een deel of van een half deel van hun verschillende steden genoemd worden. Eén was overste van
het halve deel van Jeruzalem, vers 12. Een ander van het deel van Beth-cherem. Een ander van
het deel van Mizpa, vers 15. Een ander van het halve deel van Beth-Zur, vers 16. Een was overste
van het een halve deel van Kehila, en een ander van het andere halve deel, vers 17,18. Misschien
wilde de Perzische regering aan niemand geheel de sterke stad toevertrouwen, maar benoemde zij
er twee, die elkaar in het oog moesten houden. Rome had twee consuls. 

5. Hier wordt rechtvaardiglijk een smaad gelegd op de edelen, de voortreffelijken, van Thekoa, dat
zij hun hals niet brachten ten diepste huns Heeren, vers 5, dat is: zij wilden niet onder het juk van
een verplichting komen voor dit werk, alsof de waardigheid en vrijheid van hun adeldom hen onthief
van de plicht om God te dienen en goed te doen, hetgeen toch in werkelijkheid de hoogste eer en de
meest wezenlijke vrijheid is. Laat edellieden toch niets beneden zich achten, dat hen instaatstelt de
belangen van hun land te bevorderen. Waar is hun adel anders goed voor dan dat zij daardoor in
een hogere en ruimere sfeer van werkzaamheid ten algemenen nutte geplaatst zijn dan die, waarin
personen van minderen rang zich bewegen? 

6. Twee personen verenigden zich om de Oude poort te verbeteren, vers 6, zij waren dus
deelgenoten in die stichting en deelden dus ook in de eer ervan. Als wij een goed werk niet zelf
alleen tot stand brengen, dan moeten wij dankbaar zijn als anderen er zich met ons in willen
verenigen. Sommigen denken dat deze poort de Oude poort genoemd is, omdat hij tot het oude
Salem behoorde, dat gezegd wordt het eerst door Melchizedek gebouwd te zijn. 

7. Verscheidene goede, eerlijke kooplieden en handwerkslieden waren evengoed als priesters en
oversten ijverig en bedrijvig in dit werk, goudsmeden, kooplieden en apothekers, vers 8, 32. Zij
dachten niet dat hun beroep hen vrijstelde van dit werk, zeiden niet dat zij hun winkels of
werkplaatsen niet konden verlaten om zich met de publieke zaken bezig te houden, wetende, dat
wat zij zouden verliezen hun voorzeker vergoed zal worden door de zegen van God op hun beroep
of bedrijf. 

8. Er wordt ook van vrouwen gesproken, die hulp verleenden bij dit werk, Sallum en zijn dochteren,
vers 12, die hoewel zij niet persoonlijk er aan konden arbeiden, geld gaven-daar zij over hun eigen
erfdeel konden beschikken of rijke weduwen waren-om materialen te kopen en werklieden te
betalen. Paulus spreekt van sommige Godvrezende vrouwen, die "met hem in het Evangelie"
"gearbeid hebben," Filipp. 4:3. 

9. Van sommigen wordt gezegd dat zij verbeterden tegenover hun huizen, vers 10, 23, 28-29, en
van één, die waarschijnlijk slechts één kamer in een huis bewoonde, dat hij verbeterde tegenover
zijn kamer, vers 30. Als er een algemeen goed werk gedaan moet worden, dan moet ieder datgene
ervan ter hand nemen wat het meest in zijn nabijheid en onder zijn bereik is. Als ieder voor zijn eigen
deur wil vegen, zal de straat schoon worden, als iedereen iemand wil verbeteren, zullen wij allen
verbeterd worden. Indien iemand, die slechts een kamer heeft, daar tegenover wil verbeteren, dan
doet hij zijn deel van het werk. 

10. Van een man wordt gezegd, dat hij zeer vuriglijk verbeterde wat hem ten deel viel van het
werk, vers 20. Hij deed het met vlammenden ijver. Niet dat anderen lauw of onverschillig waren,
maar hij was de krachtigste en ijverigste van allen, zodat hij er zich door deed opmerken. Het is



goed om aldus te ijveren in hetgeen goed is, en waarschijnlijk heeft de ijver van deze goede man
zeer velen opgewekt om zich nog meer moeite te geven, en nog meer haast te maken. 

11. Van één van deze bouwers wordt opgemerkt dat hij de zesde zoon was van zijn vader, vers 30.
Zijn vijf oudere broeders schijnen geen hand aan het werk geslagen te hebben, maar hij wel. Om te
doen wat goed is, behoeven wij niet te wachten om onze ouderen ons te zien voorgaan, als zij het
weigeren, dan volgt daar nog niet uit dat wij het ook moeten weigeren. Aldus zal de jongere
broeder, als hij een beter man is, Gode en zijn geslacht beteren dienst bewijst, ook de edelste zijn
van zijn geslacht, diegenen zijn het meest eer waardig, die het nuttigst zijn. 

12. Sommigen van hen, die het eerst klaar waren, hielpen hun broederen, en namen elkanders deel
op zich, als zij zagen dat dit nodig was. Meremoth verbeterde, vers 4, en wederom vers 21. En de
Thekoieten hebben behalve het stuk, dat zij verbeterden, vers 5, nog een ander stuk op zich
genomen, vers 27, hetgeen des te meer opmerkelijk is, nu hun edelen hun zulk een slecht voorbeeld
hadden gegeven door zich aan de dienst te onttrekken hetgeen inplaats van hen tot voorwendsel te
dienen om stil te zitten, hen misschien zoveel ijveriger maakte, en hen aanspoorde om dubbel werk
te doen, teneinde of hun edelen te beschamen, of vergoeding te doen voor hun gierigheid en
onverschilligheid. 

Eindelijk. Er wordt geen melding gemaakt van enigerlei deel, dat Nehemia zelf aan dit werk
genomen heeft. In vers 16 wordt een naamgenoot van hem genoemd. Maar deed hij niets?
Voorzeker wèl. Hoewel hij geen bijzonder stuk van de muur voor zijn rekening nam, deed hij toch
meer dan iemand van hen, want hij had het opzicht over allen. De helft van zijn dienaren werkte
waar dit het meest nodig was, en de andere helft stond op schildwacht, zoals wij later zien zullen,
Hoofdst. 4:16, terwijl hij zelf in eigen persoon de ronde deed, de bouwers bestuurde en
aanmoedigde, zijn hand aan het werk sloeg waar hij zag dat het nodig was, en een waakzaam oog
hield op de bewegingen van de vijand zoals wij in het volgende hoofdstuk zien zullen. De stuurman
behoeft aan geen kabel te trekken, het is genoeg dat hij aan het roer staat en het schip in de goede
richting stuurt. 



HOOFDSTUK 4

1 Maar het geschiedde, als Sanballat gehoord had, dat wij den muur bouwden, zo ontstak hij, en
werd zeer toornig; en hij bespotte de Joden.
2 En sprak in de tegenwoordigheid zijner broederen en van het heir van Samaria, en zeide: Wat
doen deze amechtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen zij het in een
dag voleinden? Zullen zij de steentjes uit de stofhopen levend maken, daar zij verbrand zijn?
3 En Tobia, de Ammoniet, was bij hem, en zeide: Al is het, dat zij bouwen, zo er een vos opkwame,
hij zou hun stenen muur wel verscheuren.
4 Hoor, o onze God! dat wij zeer veracht zijn, en keer hun versmaadheid weder op hun hoofd, en
geef hen over tot een roof in een land der gevangenis.
5 En dek hun ongerechtigheid niet toe; en hun zonde worde niet uitgedelgd van voor Uw aangezicht,
want zij hebben U getergd, staande tegenover de bouwlieden.
6 Doch wij bouwden den muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe; want het
hart des volks was om te werken.
7 En het geschiedde, als Sanballat, en Tobia, en de Arabieren, en de Ammonieten, en de
Asdodieten hoorden, dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toenam, dat de scheuren
begonnen gestopt te worden, zo ontstaken zij zeer;
8 En zij maakten allen te zamen een verbintenis, dat zij zouden komen om tegen Jeruzalem te
strijden, en een verbijstering daarin te maken.
9 Maar wij baden tot onzen God, en zetten wacht tegen hen, dag en nacht, hunnenthalve.
10 Toen zeide Juda: De kracht der dragers is vervallen, en des stofs is veel, zodat wij aan den muur
niet zullen kunnen bouwen.
11 Nu hadden onze vijanden gezegd: Zij zullen het niet weten, noch zien, totdat wij in het midden
van hen komen, en slaan hen dood; alzo zullen wij het werk doen ophouden.
12 En het geschiedde, als de Joden, die bij hen woonden, kwamen, dat zij het ons wel tienmaal
zeiden, uit al de plaatsen, door dewelke gij tot ons wederkeert.
13 Daarom zette ik in de benedenste plaatsen achter den muur, en op de hoogten, en ik zette het
volk naar de geslachten, met hun zwaarden, hun spiesen en hun bogen.
14 En ik zag toe, en maakte mij op, en zeide tot de edelen, en tot de overheden, en tot het overige
des volks: Vreest niet voor hun aangezicht; denkt aan dien groten en vreselijken HEERE, en strijdt
voor uw broederen, uw zonen en uw dochteren, uw vrouwen en uw huizen.
15 Daarna geschiedde het, als onze vijanden hoorden, dat het ons bekend was geworden, en God
hun raad te niet gemaakt had, zo keerden wij allen weder tot den muur, een iegelijk tot zijn werk.
16 En het geschiedde van dien dag af, dat de helft mijner jongens doende waren aan het werk, en de
helft van hen hielden de spiesen, en de schilden, en de bogen, en de pantsiers; en de oversten waren
achter het ganse huis van Juda.
17 Die aan den muur bouwden, en die den last droegen, en die oplaadden, waren een ieder met zijn
ene hand doende aan het werk, en de andere hield het geweer.
18 En de bouwers hadden een iegelijk zijn zwaard aan zijn lenden gegord, en bouwden; maar die
met de bazuin blies, was bij mij.
19 En ik zeide tot de edelen, en tot de overheden, en tot het overige des volks: Het werk is groot en
wijd; en wij zijn op den muur afgezonderd, de een ver van den ander;
20 Ter plaatse, waar gij het geluid der bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen; onze
God zal voor ons strijden.



21 Alzo waren wij doende aan het werk; en de helft van hen hielden de spiesen, van het opgaan des
dageraads tot het voortkomen der sterren toe.
22 Ook zeide ik te dier tijd tot het volk: Een iegelijk vernachte met zijn jongen binnen Jeruzalem,
opdat zij ons des nachts ter wacht zijn, en des daags aan het werk.
23 Voorts noch ik, noch mijn broederen, noch mijn jongelingen, noch de mannen van de wacht, die
achter mij waren, wij trokken onze klederen niet uit; een iegelijk had zijn geweer en water.



Wij lieten alle handen aan het werk voor het bouwen van de muur rondom Jeruzalem. Maar zulk
goed werk placht niet zonder tegenstand gedaan te worden. Nu wordt ons hier gezegd welke
tegenstand er aan geboden werd en welke methoden Nehemia volgde om het werk in weerwil van
die tegenstand te doen voortgaan. 

I. Hun vijanden smaadden en bespotten de onderneming, maar op hun beschimpingen antwoordden
zij met gebeden, zij gaven geen acht op hen, maar gingen in weerwil van hen voort met hun werk,
vers 1-6.. 

II. Zij vormden een bloeddorstig plan tegen hen, om hen met geweld van wapenen in hun werk te
hinderen, vers 7, 8, 10 12. Om hiertegen te waken, heeft Nehemia gebeden, vers 9, wachten
uitgezet, vers 13, en hen aangemoedigd om te strijden, vers 14 waardoor het plan verijdeld werd,
vers 15, en het werk werd voortgezet met alle nodige voorzorg tegen overrompeling, vers 16-23. In
dit alles toonde Nehemia zich als een man van groot beleid en moed, zowel als van Godsvrucht. 



Nehemia 4:1-6 

I. Hier is de boosaardige spot, het smalen van Sanballat en Tobia op de Joden omdat zij bezig
waren de muur rondom Jeruzalem te bouwen. Weldra weerklonk het gehele land ervan, er kwam
bericht van te Samaria, dat nest van vijanden van de Joden en van hun voorspoed, en hier wordt ons
gezegd hoe zij de tijding ontvingen. 

1. In hun hart. Zij ontstaken en werden zeer toornig wegens deze onderneming, vers 1. Het
ergerde hen dat Nehemia kwam om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls, Hoofdst. 2:10,
maar toen zij hoorden van deze grote onderneming voor hun welzijn, verloren zij alle geduld.
Totnutoe hadden zij zich gevleid met de gedachte dat zolang Jeruzalem zonder muren was, zij het
gemakkelijk konden overmeesteren zodra het hun zou behagen, maar als die stad bemuurd was, dan
zal zij niet alleen tegen hen beschut zijn, maar langzamerhand geducht voor hen worden. De sterkte
en veiligheid van de kerk zijn de kwelling en ergernis van haar vijanden. 

2. In woord. Zij verachtten haar en maakten haar tot het onderwerp van hun spotternijen, waarin zij
hun boosaardigheid genoegzaam aan de dag legden, maar er kwam goeds uit voort, want daar zij
het beschouwden als een dwaze onderneming, die onder haar eigen zwaarte zou wegzinken, hebben
zij niet gepoogd het te verhinderen voor het te laat was. Laat ons zien met welk een hoogmoed en
boosaardigheid zij er in het openbaar de spot mee dreven. Sanballat spreekt met verachting van de
werklieden: " Wat doen deze amechtige Joden?" vers 2. "Hoe zullen zij aan materialen komen?
Zullen zij de stenen uit de stofhopen levend maken? En wat bedoelen zij met de haast, die zij
maken? Denken zij dat het ommuren van een stad het werk is van een dag? Arme onnozelen! Zie
eens hoe belachelijk zij zich maken!" Met niet minder minachting spreekt Tobia van het werk zelf.
Ook hij heeft zijn kwinkslagen moet zijn geestigheid luchten, vers 3. Onheilige spotters vuren elkaar
aan. Armzalig werk zegt hij, zal uit hun handen komen, zij zullen er zichzelf over schamen, zo daar
een vos opkwame, niet met zijn slimheid, maar met zijn zwaarte, hij zou hun stenen muur wel
verscheuren. Op menig goed werk is aldus door de hovaardige spotters met minachting neergezien.

II. Nehemia’s nederig, Godvruchtig gebed tot God toen hem die minachtende taal ter ore kwam. Hij
kreeg bericht van hetgeen zij gezegd hadden, waarschijnlijk hebben zij zelf hem een boodschap van
die inhoud gezonden om hem te ontmoedigen, hopende hem door schimp en spot van zijn
onderneming te doen afzien, maar hij heeft die dwazen niet naar hun dwaasheid geantwoord, hij
heeft hun hun boosaardigheid niet verweten, maar zag door het gebed op tot God. 

1. Hij bidt dat God zien zal op de smaad, die hun wordt aangedaan, vers 4, en hierin moeten wij
hem navolgen. Hoor, o onze God! dat wij zeer veracht zijn. God volk is dikwijls een veracht volk
geweest, overladen met smaad en minachting. God hoort, en zal horen, al de beledigingen, die hun
worden aangedaan, en dat is hun vertroosting en een goede reden, waarom zij als doven moeten
zijn, Psalm. 38:14, 16. "Gij zijt onze God, op wie wij ons" "beroepen, er is voor onze zaak niets
meer nodig dan dat zij gehoord" "wordt." 

2. Hij bidt God hun zaak hoog te houden en de smaad op hun vijanden zelf te doen wederkeren,
vers 4, 5, en dit werd veeleer gesproken in de geest van de profetie dan in gebed, en moet niet
nagevolgd worden door ons, aan wie Christus geleerd heeft te bidden voor hen, die ons geweld
doen en ons vervolgen. Christus zelf bad voor hen, die Hem smaadden: Vader vergeef hun.



Nehemia bidt hier: Dek hun ongerechtigheid niet toe. Zij, die smaad werpen over Gods volk,
bereiden slechts eeuwige schande voor zichzelf. Het is een zonde, waarvan de zondaren slechts
zelden genezen worden. Nehemia had ongetwijfeld reden te denken dat het hart van deze zondaren
zó ontzettend verhard was, dat zij zich van die zonde nooit zouden bekeren, anders zou hij niet
gebeden hebben, dat hun zonde niet uitgedelgd zou worden van voor Gods aangezicht. De
reden, die hij er voor geeft, is niet: Zij hebben ons mishandeld, maar: Zij hebben U getergd, en dat
wel tegenover de bouwlieden, aan wie zij waarschijnlijk een boosaardige boodschap gezonden
hebben. Wij moeten toornen over de boosheid van de vervolgers, niet omdat zij ons schaadt, maar
omdat zij God beledigt, en daarop kunnen wij onze verwachting gronden, dat God er zich tegen zal
stellen, Psalm 74:18, 22. 

III. Het krachtig voort werken van de bouwers niettegenstaande deze spot en smaad, vers 6. Zij
maakten zulke goede vorderingen dat zij binnen weinig tijds de muur tot op halve hoogte gebouwd
hadden, want het hart van het volk was om te werken, zij hadden er hun hart op gezet, en zij
wilden het zien vorderen. Goed werk gaat goed voort als de mensen er hart voor hebben. De smaad
van de vijanden moet ons eerder aansporen tot onze plicht dan er ons van wegdrijven. 



Nehemia 4:7-15 

I. Wij hebben hier: het komplot door de vijanden van de Joden beraamd tegen hen, om het bouwen
te doen staken door de bouwers te doden. De samenzweerders waren niet slechts Sanballat en
Tobia, maar naburige volken, die zij er deel aan hadden doen nemen. Zij hadden zich gevleid met
het denkbeeld dat het werk wel spoedig vanzelf zou ophouden, maar toen zij hoorden dat het
voorspoedig voortging, toornden zij op de Joden wegens de spoed, die zij maakten om het werk
vooruit te brengen, en op zichzelf, omdat zij zo gedraald hebben om het tegen te gaan, vers 7, Zij
ontstaken zeer. Vervloekt zij hun toorn, want hij was heftig, en hun verbolgenheid want zij
was hard. Met niets minder willen zij tevreden zijn, dan tegen Jeruzalem te strijden, vers 8. Maar
waarom? Wat twist hadden zij met de Joden? Hadden zij hun enig onrecht gedaan? Of bedoelden
zij hun onrecht te doen? Neen, zij woonden vreedzaam naast hen, neen, het was blote afgunst en
boosaardigheid, zij haatten de Godsvrucht van de Joden en waren geërgerd aan hun voorspoed, en
dus zochten zij hun verderf. 

Merk op: 

1. Hoe eenstemmig zij waren: Zij maakten allen tezamen een verbintenis, hoewel zij onder elkaar
verschillende belangen hadden, waren zij toch eensgezind in hun tegenstand van het werk Gods. 

2. Hoe geheimhoudend zij waren. "Zij zullen het niet weten noch zien," zeiden zij, "totdat wij hen
in onze macht hebben." Aldus hebben zij listig beraadslaagd en gedacht hun plannen voor de Heere
zelfs verborgen te kunnen houden, en beloofden zij zich veiligheid en succes, omdat zij met zoveel
omzichtigheid en geheimhouding er bij te werk gingen. 

3. Hoe wreed zij waren. Wij zullen komen en hen doodslaan. Als het werk door niets anders tot
stilstand kan worden gebracht dan door de werklieden te vermoorden, dan zullen zij ook daarvoor
niet terugdeinzen, ja zij dorsten naar hun bloed, en zij zijn blij met een voorwendsel om er zich mee
te verzadigen. 

4. Wat het plan was, en hoe zeker zij waren van er in te slagen, het was: het werk te doen
ophouden, vers 11, en zij geloofden vast dat hun dit gelukken zou. Het verhinderen van een goed
werk is hetgeen, dat slechte mensen bedoelen en waarmee zij zich vleien, maar goed werk is Gods
werk, en het zal voorspoedig zijn. 

II. De mismoedigheid, waaronder de bouwers zelf leden. Op dezelfde tijd, dat de vijanden zeiden:
Laat ons het werk doen ophouden, zei Juda: "Laat ons het maar opgeven, want wij zullen er niet
mee kunnen voortgaan," vers 10. Zij stellen de werklieden voor als vermoeid, en de moeilijkheden,
zelfs voor het eerste gedeelte van het werk, namelijk het wegruimen van het puin, als
onoverkomelijk, en daarom achten zij het raadzaam om het voor het ogenblik maar op te geven.
Kan Juda, de krijgshaftige, kloekmoedige stam, zo spreken? IJverige aanvoerders hebben dikwijls
evenveel werk om te worstelen met de angsten van hun vrienden als met de verschrikkingen van hun
vijanden. 

III. Het bericht, dat aan Nehemia gebracht werd van de plannen van de vijanden, vers 12. Er waren
Joden, die bij hen woonden in het land, die, hoewel zij geen ijver genoeg hadden om naar



Jeruzalem te gaan en hun broederen te helpen aan het bouwen van de muur, toch eerlijkheid en
liefde voor de zaak genoeg hadden, om bericht te geven van de voornemens en bedoelingen van de
vijanden, daar zij door hun omstandigheden in de gelegenheid waren om er goed mee bekend te
zijn, ja, opdat hun bericht des te meer geloof zou vinden, kwamen zij het zelf brengen, en zij zeiden
het wel tienmaal, het herhalende als mensen, die in ernst zijn en onder zorg en bekommering, en de
mededeling werd bevestigd door vele getuigen. De tijding, die zij gaven, is in afgebroken,
onsamenhangende bewoordingen uitgedrukt, en geeft aan de taalkundigen werk en moeite om er de
zin uit op te maken, hetgeen misschien bedoeld is om te kennen te geven dat zij de tijding
mededeelden als mensen, die buiten adem en in verwarring zijn, terwijl de uitdrukking op hun gelaat
het gebrekkige van hun woorden te hulp kwam. Ik denk dat het gelezen kan worden zonder
enigerlei inlassing of toevoeging: "Waarheen gij u ook wendt, overal zijn zij tegen ons, zodat het
u nodig is naar alle kanten op uw hoede te zijn." God heeft velerlei middelen om de raadslagen van
Zijn vijanden en van de vijanden van de kerk aan het licht te brengen, en aldus teniet te doen. Zelfs
de lauwe en zwakke Joden, die tevreden onder hen woonden, zullen dienstbaar gemaakt worden
aan de goede zaak door tot spionnen bij hen gemaakt te worden ja veeleer dan dat de zaak
mislukken zou, zal het gevogelte des hemels hun stem wegvoeren. 

IV. De Godvruchtige en wijze methode door Nehemia aangewend om hun plan te verijdelen, en de
goede voortgang van het werk en de veiligheid van de werklieden te verzekeren. In vers 14 wordt
gezegd dat hij zag. 

1. Hij zag op, riep God te hulp, en stelde zich en zijn zaak onder Zijn hoede en bescherming, vers 9.
Wij baden tot onze God. Dat was de wijze van doen van deze Godvruchtige en behoort ook onze
wijze van doen te zijn. Al zijn zorgen, al zijn smarten, al zijn angsten spreidde hij uit voor God, en
daardoor kwam hij tot rust en kalmte. Dat was het eerste dat hij deed, eer hij enig middel te baat
nam, bad hij tot God, want altijd moeten wij met Hem beginnen. 

2. Hij zag rondom zich. Gebeden hebbende zette hij een wacht tegen hen. De instructies, die
Christus ons heeft gegeven voor onze geestelijke, strijd komen overeen met dit voorbeeld. Waakt
en bidt. Als wij denken ons alleen door het gebed te beveiligen zonder te waken, dan zijn wij traag
en verzoeken God, indien door te waken zonder te bidden, dan zijn wij hoogmoedig en
veronachtzamen God, en op beiderlei wijze verbeuren wij Zijn bescherming. 

Merk op: 

A. Hoe hij zijn wachten heeft uitgezet, vers 13. In de benedenste plaatsen zette hij hen achter de
muur, teneinde die als een borstwering te gebruiken van achter welke zij de vijand konden bestoken,
maar in de hogere plaatsen, waar de muur tot zijn volle hoogte was opgebouwd, zette hij hen op de
muur, om er stenen, of schichten, van naar beneden op de hoofden van de aanvallers te werpen. Hij
plaatste hen naar hun geslachten, opdat hun betrekking tot elkaar hen als vanzelf er toe zou
aansporen elkaar te hulp te komen. 

B. Hoe hij hen aanmoedigde en bezielde, vers 14. Hij bemerkte dat de edelen en oversten zelf,
zowel als het gewone volk, in grote ontsteltenis waren gekomen op dit bericht, geheel gereed te
denken dat zij allen verloren waren, waardoor hun handen verslapt werden beide tot werken en tot



strijden, en daarom poogt hij hun vrees tot bedaren te brengen. "Komt," zegt hij, " Vreest niet voor
hun aangezicht, maar gedraagt u kloekmoedig, bedenkt: 

a. Onder wie gij strijdt, gij kunt geen betere aanvoerder hebben, denkt aan die grote en vreselijke
Heere, gij waant dat uw vijanden groot en vreselijk zijn, maar wat zijn zij in vergelijking met God,
inzonderheid in tegenstand met Hem? Hij is groot boven hen, om hen in bedwang te houden, en zal
vreeslijk voor hen zijn, als Hij met hen komt afrekenen." Zij, die met het oog des geloofs de God van
de kerk groot en vreselijk zien, zullen de vijanden van de kerk nietig en verachtelijk zien. De
heersende vreze Gods is het beste tegengif tegen de verstrikkende vrees voor mensen. Hij, die
vreest voor de mens, die sterven zal, vergeet de Heere, die hem gemaakt heeft, Jesaja 51:12,
13. 

b. "Voor wie gij strijdt, gij kunt geen betere zaak hebben, gij strijdt voor" "uw broederen," Psalm
122:8, "voor uw zonen en uw" "dochteren." Alles wat u dierbaar is in deze wereld staat op het spel,
en daarom, zijt sterk, gedraagt u als mannen." 

V. De gelukkige teleurstelling, die dit bezorgde aan de vijand. Toen zij bemerkten dat hun plan
ontdekt was en dat de Joden op hun hoede waren, kwamen zij tot de gevolgtrekking, dat het
doelloos zou zijn iets te ondernemen maar dat God hun raad teniet gedaan had. Zij wisten dat zij
hun doel niet anders konden bereiken dan door overrompeling, en zo hun komplot bekend werd,
dan was het vernietigd. Hierop keerden de Joden weer tot de muur een ieder tot zijn werk, met
zoveel te meer blijmoedigheid, nu zij zo duidelijk zagen dat God het goedkeurde en zegende, en hen
zegende in het doen ervan. Gods zorg voor onze veiligheid behoort ons op te wekken en aan te
moedigen om met kracht te volharden in onze plicht. Laat ons, zodra het gevaar voorbij is
terugkeren tot ons werk, en een ander maal op God vertrouwen. 



Nehemia 4:16-23 

Toen de bouwers reden hadden te denken dat het plan van de vijanden verijdeld was, zodat zij
terugkeerden tot hun werk, waren zij toch niet zo gerust dat zij hun wapens aflegden, wetende hoe
rusteloos en onvermoeid zij waren in hun pogingen, en dat zij, zo’n plan mislukte, wel spoedig een
ander zouden beramen. Aldus moeten wij altijd waken tegen onze geestelijke vijanden, en niet
verwachten dat ons welvaren volkomen zal zijn, voordat ons werk ten einde is. Let op de
maatregelen, die Nehemia genomen heeft om het volk op verweer te bereiden, indien zij aangevallen
mochten worden. 

1. Terwijl de ene helft aan het werk was, was de andere helft onder de wapens, houdende spiesen,
schilden en bogen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de arbeiders, die op het eerste
alarmsein hun werk zouden verlaten en hun wapens ter hand nemen, vers 16. Waarschijnlijk hebben
zij op bepaalde uren van dienst verwisseld, hetgeen de vermoeienissen van beide kon verlichten,
maar inzonderheid een verlichting zou zijn voor de lastdragers wier kracht vervallen was, vers
10, terwijl zij de wapens hielden, waren zij verlicht van hun vermoeienis en toch niet lui of ledig.
Aldus hun tijd verdelende tussen de truffels en de spiesen, worden zij gezegd te werken met de ene
hand en de wapens te houden met de andere, vers 17, hetgeen niet in letterlijken zin kan opgevat
worden, want voor het werk waren beide handen nodig. maar het geeft te kennen dat zij voor beide
zaken gelijkelijk gebruikt werden. Aldus moeten wij onze eigen zaligheid werken met de wapens
van onze strijd in onze hand, want in het betrachten van elke plicht moeten wij tegenstand
verwachten van onze geestelijke vijanden, tegen wie wij nog altijd de goede strijd des geloofs
moeten strijden. 

2. Iedere bouwer had een zwaard aan zijn lenden gegord, vers 18, dat hij dragen kon zonder dat het
hem hinderde in zijn werk. Het woord Gods is het zwaard des Geestes, dat wij altijd bij de hand
moeten hebben en nooit moeten hebben te zoeken, zowel bij onze arbeid als in onze strijd als
Christenen. 

3. Er was zorg gedragen om dadelijk zowel bericht te kunnen ontvangen als bericht te kunnen geven
van de nadering van de vijand ingeval hij zou pogen hen te overrompelen. Nehemia hield een
trompetter steeds bij zich om op de eerste aanduiding van gevaar terstond alarm te kunnen blazen.
Het werk was groot en de bouwers waren verspreid, want aan alle delen van de muur werd tegelijk
gearbeid. Nehemia ging voortdurend heen en weer om het werk in ogenschouw te nemen, de
werklieden aan te moediger, en zo kon hij spoedig tijding krijgen, indien de vijand een aanval zou
doen, waarvan hij dan door trompetgeschal aan allen kennis zou geven, en dan moeten zij zich
terstond tot hem begeven, en er zich ten volle van verzekerd houden dat God voor hen zou
strijden, vers 18-20. Als zij als werklieden handelden, dan was het nodig dat zij verspreid waren
daarheen, waar werk te doen was, maar als zij als krijgslieden handelden, dan was het nodig dat zij
in gesloten gelederen optraden. Zo behoren de arbeiders aan het gebouw van Christus bereid te zijn
om zich tegen de gezamenlijke vijand te verenigen. 

4. De inwoners van de dorpen kregen bevel om binnen Jeruzalem te overnachten met hun dienaren,
niet alleen om alzo ‘s morgens dichter bij het werk te zijn, maar om bij de hand te wezen om hulp te
verlenen in geval van een nachtelijken aanval, vers 22. De sterkte van een stad ligt meer in haar
handen, dan in haar muren, verzeker u van deze en van Gods zegen er over, en gij kunt gerust zijn. 



5. Nehemia zelf en al zijn lieden bleven standvastig aan hun werk. De spiesen werden gehouden om
door hun aanblik de vijand schrik aan te jagen, niet slechts van zonsopgang tot zonsondergang, maar
van schemering tot schemering elke dag, vers 21. Aldus behoren wij altijd op onze hoede te zijn
tegen onze geestelijke vijanden, niet alleen, zoals hier terwijl het licht is maar als het duister is,
want zij zijn de geweldhebbers van de duisternis van deze eeuw. Ja, zo ijverig was Nehemia bezig
met zijn werk en zo trouw hield hij er zijn dienaren aan, dat noch hij noch zij zich te bed begaven,
maar alle nachten met hun klederen aan sliepen, vers 23, behalve als zij ze nu en dan verwisselden,
hetzij voor gewone zindelijkheid of in geval van ceremoniële onreinheid. Het was een teken dat zij
met hun hart in hun werk waren, als zij geen tijd konden vinden om zich te kleden en te ontkleden,
maar besloten ten allen tijde bereid te zijn tot de dienst. Een goed werk zal dan waarschijnlijk
voorspoedig voortgaan als zij, die er aan arbeiden, het aldus ter harte nemen. 



HOOFDSTUK 5

1 Maar het geroep des volks en hunner vrouwen was groot, tegen hun broederen, de Joden.
2 Want er waren, die zeiden: Onze zonen, en onze dochteren, wij zijn velen; daarom hebben wij
koren opgenomen, opdat wij eten en leven.
3 Ook waren er, die zeiden: Wij verpanden onze akkers, en onze wijngaarden, en onze huizen,
opdat wij in dezen honger koren mogen opnemen.
4 Desgelijks waren er, die zeiden: Wij hebben geld ontleend tot des konings cijns, op onze akkers
en onze wijngaarden.
5 Nu is toch ons vlees als het vlees onzer broederen, onze kinderen zijn als hun kinderen; en ziet, wij
onderwerpen onze zonen en onze dochteren tot dienstknechten; ja, er zijn enige van onze dochteren
onderworpen, dat zij in de macht onzer handen niet zijn; en anderen hebben onze akkers en onze
wijngaarden.
6 Toen ik nu hun geroep en deze woorden hoorde, ontstak ik zeer.
7 En mijn hart beraadslaagde in mij; daarna twistte ik met de edelen, en met de overheden, en zeide
tot hen: Gijlieden vordert een last, een iegelijk van zijn broeder. Voorts belegde ik een grote
vergadering tegen hen.
8 En ik zeide tot hen: Wij hebben onze broederen, de Joden, die aan de heidenen verkocht waren,
naar ons vermogen wedergekocht; en zoudt gijlieden ook uw broederen verkopen, of zouden zij aan
ons verkocht worden? Toen zwegen zij, en vonden geen antwoord.
9 Voorts zeide ik: De zaak is niet goed, die gijlieden doet; zoudt gij niet wandelen in de vreze onzes
Gods, om de versmading der heidenen, onze vijanden?
10 Ik, mijn broederen, en mijn jongens, vorderen wij ook geld en koren van hen? Laat ons toch
dezen last nalaten.
11 Geeft hun toch als heden weder hun akkers, hun wijngaarden, hun olijfgaarden en hun huizen; en
het honderdste deel van het geld, en van het koren, den most en de olie, die gij hun hebt
afgevorderd.
12 Toen zeiden zij: Wij zullen het wedergeven, en van hen niets zoeken; wij zullen alzo doen, als gij
zegt. En ik riep de priesteren, en deed hen zweren, dat zij doen zouden naar dit woord.
13 Ook schudde ik mijn boezem uit, en zeide: Alzo schudde God uit allen man, die dit woord niet
zal bevestigen, uit zijn huis en uit zijn arbeid, en hij zij alzo uitgeschud en ledig. En de ganse gemeente
zeide: Amen! En zij prezen de HEERE. En het volk deed naar dit woord.
14 Ook van dien dag af, dat hij mij bevolen heeft hun landvoogd te zijn in het land Juda, van het
twintigste jaar af, tot het twee en dertigste jaar van den koning Arthahsasta, zijnde twaalf jaren, heb
ik, met mijn broederen, het brood des landvoogds niet gegeten.
15 En de vorige landvoogden, die voor mij geweest zijn, hebben het volk bezwaard, en van hen
genomen aan brood en wijn, daarna veertig zilveren sikkelen; ook heersten hun jongens over het
volk; maar ik heb alzo niet gedaan, om der vreze Gods wil.
16 Daartoe heb ik ook aan het werk dezes muurs verbeterd, en wij hebben geen land gekocht; en al
mijn jongens zijn aldaar verzameld geweest tot het werk.
17 Ook zijn van de Joden en van de overheden honderd en vijftig man, en die van de heidenen, die
rondom ons zijn, tot ons kwamen, aan mijn tafel geweest.
18 En wat voor een dag bereid werd, was een os en zes uitgelezen schapen; ook werden mij
vogelen bereid, en binnen tien dagen van allen wijn zeer veel; nog heb ik bij dezen het brood des
landvoogds niet gezocht, omdat de dienstbaarheid zwaar was over dit volk.
19 Gedenk mijner, mijn God, ten goede, alles, wat ik aan dit volk gedaan heb.



Hoe kloek Nehemia als een wijs en getrouw landvoogd op zijn hoede was tegen aanvallen van
vijanden van buiten, lazen wij in het vorige hoofdstuk. Hier zien wij hem niet minder kloek en ijverig
om grieven in het eigen land te herstellen. Hen er voor bewaard hebbende om door hun vijanden
vernietigd te worden, bewaarde hij hen er nu ook voor om elkaar te vernietigen. 

I. De klacht, waarmee de armen tot hem kwamen wegens de bezwaren, die zij te lijden hadden van
de rijken (van wie zij genoodzaakt waren geld te lenen), vers 1 5. 

II. De afdoende maatregel, die Nehemia nam, zowel om de verdrukkers te verbeteren als om aan
de verdrukten verlichting te bezorgen, vers 6-13. Het goede voorbeeld dat hijzelf, als landvoogd, gaf
van mededogen te betonen vers 14-19. 



Nehemia 5:1-5 

Wij hebben hier de tranen van de verdrukten, die Salomo heeft aangezien, Prediker 4:1. Laat ons ze
hier aanzien, zoals zij voor Nehemia geschreid werden, wiens ambt als landvoogd het was "de
armen en behoeftigen te verlossen, en hen uit van de goddeloze" erdrukkers hand te rukken," Psalm
82:4. Zware tijden en harde harten maakten de armen ongelukkig. 

I. Het waren zware tijden, waarin zij leefden. Er was schaarste van koren, en dus honger vers 3,
waarschijnlijk uit gebrek aan regen, waarmee God hen gekastijd had wegens hun veronachtzaming
van Zijn huis, Haggai 1:9-11. Zo brengen dwaze, zondige mensen Gods oordelen over zich, en dan
treuren en klagen zij er over. Als de marktprijzen hoog, de levensmiddelen schaars en duur zijn, dan
lijden de armen er onder en zijn in grote verlegenheid. Geloofd zij God voor de zegen, en Hij
verlosse ons van de zonde, van "zatheid van brood," Ezechiel 16:49. Hetgeen de schaarsheid,
waarover hier geklaagd wordt, nog zwaarder maakte, was dat hun zonen en dochteren velen
waren vers 2. De gezinnen, die het behoeftigst waren, waren het talrijkst, hier waren de monden
maar waar was de spijs? Sommigen hebben bezittingen, huizen en landerijen, maar geen kinderen
om ze te erven, anderen hebben kinderen, maar geen bezittingen om ze hun na te laten, zij die beide
hebben, hebben reden om dankbaar te zijn, zij, die geen van beide hebben, kunnen zoveel
gemakkelijker tevreden zijn. Zij, die grote gezinnen en weinig inkomen hebben, moeten leren door
het geloof te leven op Gods voorzienigheid en belofte, en zij, die kleine gezinnen hebben en grote
bezittingen moeten met hun overvloed het gebrek van anderen vervullen. Maar dit was niet alles. Het
koren was duur en de belastingen waren hoog de belasting van de koning moest betaald worden,
vers 4. Dit teken van hun gevangenschap bleef nog op hen. Het was misschien een hoofdgeld, dat
geëist werd, en daar zij vele zonen en dochteren hadden, werd die belasting hoger voor hen. Hoe
meer zij hadden te onderhouden, (een hard geval!) hoe meer zij hadden te betalen. Nu schijnt het
dat zij geen geld hadden om koren te kopen en belasting te betalen, en dus genoodzaakt waren geld
te lenen. Hun gezinnen waren arm uit Babel gekomen, zij hebben zich met grote onkosten huizen
moeten bouwen, en waren nog niet weer op kracht gekomen toen deze nieuwe lasten hen troffen.
De verlegenheid van arme huisvaders, die grote moeite hebben om een eerlijk bestaan te vinden en
soms gebrek hebben aan het nodige voor zich en hun gezin, is wel een geschikt voorwerp van
medelijden voor hen die, hetzij door hun rijkdom hetzij door hun macht, instaat zijn hen te helpen. 

II. De personen, met wie zij te doen hadden waren hard. Er moest geld wezen, maar het moest
geleend worden, en zij, die hun het geld leenden, deden hun voordeel met hun verlegenheid en
waren zeer hard voor hen, maakten hen tot hun prooi. 

1. Zij vorderden rente van hen, twaalf percent, iedere maand het honderdste deel, vers 11. Als
mensen grote sommen gelds lenen, om er handel mee te drijven of landerijen te kopen, dan is er
geen reden, waarom de lener niet met de lener zou delen in de winst, of als het is om het aan hun
lusten te besteden of om weer tot herstel te komen van wat zij op die wijze hebben uitgegeven,
waarom zouden zij dan niet moeten betalen voor hun buitensporigheid? Maar als de armen moeten
lenen om hun gezin te onderhouden en wij zijn instaat hen te helpen, dan is het zeker, dat wij hun of
om niet moeten lenen wat zij nodig hebben, of, zo het niet waarschijnlijk is dat zij het terug kunnen
betalen, hun iets moeten geven om hun tegemoet te komen in hun nood. Ja meer: 



2. Zij dwongen hen om hun landerijen en huizen aan hen te verpanden, teneinde zekerheid te hebben
voor de terugbetaling van hun geld, vers 3, en dat niet alleen, maar zij behielden de opbrengst ervan
voor interest, vers 5 vergel. met vers 1, zodat zie langzamerhand meesters werden van alles wat zij
hadden. Maar dit was nog het ergste niet. 

3. Zij namen hun kinderen om, naar hun believen, òf tot slaven verkocht te worden, òf zichzelf door
hen als slaven te doen dienen vers 5. Daar klagen zij het meest over, als hetgeen hen het gevoeligst
trof, en zij verzwaren het hiermede: onze kinderen zijn als hun kinderen, die ons even dierbaar zijn
als de hun hun dierbaar zijn, niet slechts van dezelfde menselijke natuur en recht hebbende op de eer
en de vrijheid daarvan, Maleachi 2:10, Job 31:15, maar zij behoren tot hetzelfde heilige volk, zij zijn
vrijgeboren Israëlieten en geëerd met dezelfde voorrechten. Ons vlees draagt het heilige zegel van
het verbond van de besnijdenis, zowel als het vlees van onze broederen, en toch moeten onze
erfgenamen slaven zijn en het is niet in onze macht hen te lossen. Met dit nederig betoog komen zij
tot Nehemia, niet alleen omdat zij zagen dat hij een groot man was en hun verlichting kon bezorgen,
maar omdat hij een goed man was en het zou willen. Waarheen zullen de verdrukte armen gaan om
hulp te verkrijgen dan tot de schilden van de aarde? Waarheen dan tot de barmhartigheid in het
koninklijk gemoed, en tot hen, die door Hem gezonden zijn om hulp tegen het summum jus de
uiterste strengheid van de wet? 

Wij laten nu Nehemia om naar de klacht te horen en een onderzoek in te stellen naar de waarheid
van hetgeen de klagers aanvoeren (want de klachten van de armen zijn niet altijd gegrond) terwijl wij
nederzitten en zien: 

a. Met Godvruchtig medelijden op de verdrukten, en de hardheid betreuren, waaronder velen in de
wereld zuchten, onze ziel stellende in de plaats van hun ziel, en in onze gebeden en door ons
hulpbetoon hen gedenkende, aan wie lasten zijn opgelegd, en die lasten met hen dragende. 

b. Met Godvruchtige verontwaardiging tegen de verdrukkers, en afschuw van hun hoogmoed en
wreedheid, die de tranen en het bloed drinken van hen, die in hun macht zijn. Maar laat hen, die
geen barmhartigheid betonen, een oordeel zonder barmhartigheid verwachten. Het was een
verzwaring van de zonde van deze verdrukkende Joden, dat zij zelf nog zo kort geleden uit het
diensthuis verlost waren, hetgeen hen verplichtte om uit dankbaarheid "de banden" "van het juk te
ontbinden," Jesaja 58:6. 



Nehemia 5:6-13 

Het schijnt dat de bovenvermelde klacht tot Nehemia kwam, toen hij de handen vol had met het
bouwen van de muur, maar ziende dat de klacht gegrond was, heeft hij haar niet afgewezen omdat
zij op een ongelegen tijd tot hem kwam. Hij heeft de klagers niet berispt, is niet driftig tegen hen
uitgevaren omdat zij hem kwamen storen, toen zij zagen dat hij zoveel te doen had, een fout,
waaraan mannen van zaken zich maar al te dikwijls schuldig maken. Hij heeft niet eens het
onderzoek er naar uitgesteld totdat hij meer gelegen tijd zou hebben. Het was nodig snel
tussenbeiden te komen in deze zaak, en daarom heeft hij haar terstond in overweging genomen,
wetende dat, al zou hij de muren van Jeruzalem nog zo hoog of dik of sterk maken, de stad toch niet
veilig zou wezen, zolang als zulke misbruiken geduld werden. 

Let nu op de methode, die hij volgde om deze grieven te herstellen, die zo dreigend waren voor het
publiek. 

I. Hij was zeer toornig, vers 6. Hij gaf er groot misnoegen over te kennen als over iets, dat zeer
slecht was. Het is zeer betamelijk in heersers om zich toornig te tonen over zonde, opdat die toorn
de overtreders aanspore om hun plicht te doen, en door de uitdrukking ervan anderen van kwaad
worden teruggehouden. 

II. Hij beraadslaagde met zichzelf, vers 7. Hieruit blijkt dat zijn toorn binnen de perken bleef, dat,
hoewel zijn gemoed geprikkeld en zijn hart ontroerd was, hij toch niets onbedachtelijks gezegd of
gedaan heeft. Eer hij de edelen bestrafte, ging hij met zichzelf te rade wat te zeggen, en hoe en
wanneer het te zeggen. Bestraffingen moeten met grote behoedzaamheid worden gegeven. Een goed
bedoelde bestraffing moet het daarbij voorgestelde doel niet missen door gebrek aan goed beleid,
Het is de bestraffing van de onderrichte, die leven geeft. Zelfs wijze mensen verliezen soms het nut
en voordeel van hun wijsheid omdat zij niet met zichzelf te rade zijn gegaan, zich geen tijd hebben
gegund tot nadenken. 

III. Hij twistte met de edelen en met de overheden, die de rijken waren en wier macht hen
misschien des te meer stoutmoedig maakte om te verdrukken. Zelfs aan edelen en overheden moet,
als zij doen wat kwaad is, dit door bevoegde personen onder het oog gebracht worden. Niemand
denke dat hij door zijn waardigheid of door zijn ambt boven bestraffing verheven is. 

IV. Hij belegde een grote vergadering tegen hen. Hij riep het volk bijeen, om getuigen te zijn van
hetgeen hij zei, en te getuigen (hetgeen het volk over het algemeen zeer gaarne en zeer ijverig doen
zal) tegen de verdrukkingen en de afpersingen, waaraan de overheden zich schuldig hadden
gemaakt. Ezra en Nehemia waren beide zeer wijze, Godvruchtige, nuttige mannen, maar in gevallen,
die niet ongelijk waren, scheen er groot verschil in hun behandeling ervan. Toen aan Ezra de zonde
bekend werd gemaakt van de oversten in hun huwen van vreemde vrouwen, scheurde hij zijn
klederen en weende en bad, en was er nauwelijks toe te bewegen om pogingen te doen om een
reformatie tot stand te brengen, vrezende dat het onuitvoerbaar zou zijn, want hij was een man van
een tere, zachte gemoedsaard, toen aan Nehemia een even slechte zaak bekend werd gemaakt,
ontstak hij dadelijk in toorn bestrafte de schuldigen en zette het volk tegen hen op, en hij rustte niet
voordat hij door al de krachtige methoden, die hij kon aanwenden hen genoodzaakt had zich te
verbeteren, want hij was een man van een vurig temperament. Zeer heilige mensen kunnen zeer van



elkaar verschillen in natuurlijke geaardheid en in andere dingen. die daaruit voortvloeien. Gods werk
kan gedaan worden, goed en met goede uitslag gedane worden, waarbij toch verschillende
methoden gebruikt zijn om het te doen, hetgeen een goede reden is, waarom wij het doen van
anderen niet moeten laken, noch ons eigen doen als maatstaf moeten stellen. Er is verscheidenheid
van werkingen, maar dezelfde Geest. 

V. Hij heeft de zaak eerlijk en duidelijk met hen besproken en hun het kwaad aangetoond dat zij
deden. De goede en geregelde wijze van van de mensen leven te verbeteren is te trachten om in de
eerste plaats hun geweten te overtuigen. Hij bood hun verscheidene dingen ter overweging aan, die
zo voegzaam en recht waren, dat hieruit bleek dat hij met zichzelf te rade was gegaan. Hij wijst hen
er op: 

1. Dat zij, die zij verdrukt hadden hun broederen waren. Gijlieden vordert een last, een ieder van
zijn broeder. Het was al erg genoeg vreemdelingen te verdrukken, maar veel erger was het om hun
arme broederen te verdrukken, van wie de wet Gods hun niet toeliet "woeker" "te nemen,"
Deuteronomium 23:19, 20. 

2. Dat zij slechts kortgeleden verlost waren uit de handen van de heidenen. Het volk in het
algemeen was dit door de wonderbare voorzienigheid Gods, sommige particuliere personen onder
hen, die behalve hun delen in de algemene gevangenschap ook nog in dienst waren van heidense
meesters, waren dit, vrijgekocht zijnde op kosten van Nehemia en andere vrome, welgezinde
personen. "Hebben wij nu," zegt hij, "al deze moeite gedaan om hen vrij te krijgen uit de hand van de
heidenen, en zullen dan hun eigen oversten hen tot slaven maken? Hoe ongerijmd! Moeten wij ons
dezelfde moeite en onkosten getroosten om hen van ulieden te verlossen als wij ons getroost hebben
om hen uit Babel te verlossen?" vers 6. Zij, die door Gods genade vrijgemaakt werden, moeten niet
opnieuw "met het" "juk van de dienstbaarheid bevangen worden," Galaten 5:2. 1 Corinthiers 7:23. 

3. Dat het een grote zonde was aldus de armen te verdrukken, vers 9. "De zaak is niet goed, die
gijlieden doet, gij verkrijgt er geld door, maar gij laadt er schuld mee op uw geweten, en zoudt gij
niet wandelen in de vreze onzes Gods? Voorzeker moet gij dit, want gij belijdt de Godsdienst en
uw betrekking tot God, en indien gij in de vreze Gods wandelt, dan zult gij noch haken naar werelds
gewin noch wreed zijn voor uw broederen." Zij, die in de vreze Gods wandelen, zullen geen slechte
daad durven doen, Job 31:13, 14, 23. 

4. Dat het een grote schande was en een smaad voor hun belijdenis. Denkt aan de versmading van
de heidenen, onze vijanden, vijanden van ons, van onze God en van onze heiligen Godsdienst. Zij
zullen blij zijn met een gelegenheid om tegen ons te spreken, en dit zal er hun ruim gelegenheid toe
geven, zij zullen zeggen: "Zie hoe deze Joden, die zoveel toewijding zeggen te hebben aan God,
wreed en barbaars zijn voor elkaar." Allen, die de Godsdienst belijden, moeten zeer zorgzaam zijn
om niets te doen, waardoor zij zich blootstellen aan de smaad van hen, die buiten zijn, opdat in hen
de Godsdienst niet gewond worde. 

5. Dat hij zelf hun een beter voorbeeld had gegeven, vers 10, waarover hij later uitvoeriger spreekt,
vers 14 en verv. Zij die zelf streng op hun recht staan, zullen al heel weinig recht hebben om anderen
te bewegen van het hun af te zien. 



Vl. Hij drong er ernstig bij hen op aan, niet alleen om voortaan niet meer zulke harde voorwaarden
te stellen aan hun arme naasten maar ook om hun terug te geven wat zij van hen in handen hadden,
vers 11. Zie hoe gemeenzaam hij tot hen spreekt: Laat ons toch deze last nalaten, zichzelf met hen
rekenende, zoals het bestraffers betaamt, hoewel hij er verre van was om aan die misdaad schuldig
te zijn. Zie hoe ernstig en nederig hij tracht hen te overreden. Laat ons toch nalaten, en geeft hun
toch heden weer, hoewel hij macht had het hun te gebieden, bidt hij toch liever door de liefde.
Zie hoe zeer bijzonder hij er bij hen op aandringt om toch vriendelijk te zijn voor de armen, hun hun
panden terug te geven, hen weer in het bezit te stellen van hun goederen, hun de betaalde rente terug
te geven, en hun tijd te geven om de hoofdsom te betalen. Hij drong hen tot hun verlies, maar hen
dringende tot hun plicht, zal dit tenslotte toch tot hun voordeel uitlopen. Wat wij uit barmhartigheid
kwijtschelden zal herdacht en beloond worden zowel als hetgeen wij uit barmhartigheid geven. 

VII. Hij legde hen onder alle mogelijke verplichtingen om te doen waartoe hij hen drong. 

1. Hij verkreeg hun belofte, vers 12. Wij zullen het terug geven. 

2. Hij ontbood de priesters om hen te doen zweren, dat zij deze belofte houden zullen, nu hun
overtuiging sterk was en zij besloten schenen te zijn, wilde hij hen er aan houden. 

3. Hij verbond hen er toe door een plechtige vervloeking, hopende hen daardoor ontzag in te
boezemen: Alzo schudde God uit de man, die dit woord niet zal bevestigen, vers 13. Dit was een
bedreiging, dat Hij dit gewis doen zou, waarop het volk Amen zei, gelijk als op de vervloekingen
van de berg Ebal, Deuteronomium 27, opdat hun eigen mond tegen hen getuige, indien zij hun
verbintenis niet zouden nakomen en zij door de vreze hiervoor hun belofte zouden houden. Met dit
Amen beloofde het volk de Heere, zover was het van hen om met tegenzin te beloven, dat zij met
alle mogelijke uitdrukkingen van blijdschap en dankbaarheid de belofte deden. Zo heeft David, toen
hij Gods beloften op zich nam, dankzegging gedaan, Psalm 56:13. Dat was goed, maar wat volgde
was nog beter: het volk deed naar dit woord, en bleef bij hetgeen zij gedaan hadden, niet zoals hun
voorouders in een soortgelijk geval, die de knechten en maagden, welke zij vrij hadden gelaten, kort
daarna deden weerkomen om zich opnieuw door hen te laten dienen, Jeremia 34:10, 11, 18. Goede
beloften zijn goede dingen, maar een trouwe vervulling ervan is alles in alles. 



Nehemia 5:14-19 

Nehemia had van zijn eigen handelwijze gesproken als een drijfveer voor de edelen om de armen
niet te bezwaren, neen, zelfs niet met rechtvaardige eisen. Hier verhaalt hij meer in bijzonderheden
hoe zijn wijze van doen is geweest, niet uit hoogmoed of verwaandheid of om zichzelf te prijzen,
maar als een beweegreden voor zijn opvolgers en voorde mindere overheidspersonen, om even
zorgzaam te zijn voor het gemak en de verlichting des volks. 

I. Hij duidt aan wat de handelwijze van zijn voorgangers is geweest, vers 15. Hij noemt hen niet,
omdat het niet tot hun eer was wat hij van hen te zeggen had, en in zo’n geval is het goed om maar
geen namen te noemen, maar het volk wist welke lasten zij hun opgelegd hadden en hoe duur het nut
en voordeel van hun regering het land te staan is gekomen. De regering stond hun veertig zilveren
sikkelen toe, dat is bijna zestig gulden, (waarschijnlijk per dag), maar bovendien verplichtten zij het
volk hen te voorzien van brood en wijn dit eisende als emolumenten van hun ambt, en dat niet alleen,
maar zij lieten toe dat hun dienaren het volk uitzogen, alles wat zij maar konden uit hen te krijgen.
Het is niets nieuws dat zij, die openbare ambten bekleden, meer zichzelf zoeken dan de welvaart van
het volk, ja zichzelf te bevoordelen met de verliezen die het volk lijdt. Meesters zijn verantwoordelijk
voor al de daden van bedrog en onrechtvaardigheid, het geweld en de verdrukking, die zij dulden in
hun dienaren. 

II. Hij zegt ons wat zijn wijze van doen is geweest. In het algemeen: hij had niet gedaan zoals de
vorige landvoogden gedaan hebben. Hij wilde het niet, hij durfde het niet om van de vreze Gods
wil. Hij had ontzag voor Gods majesteit en vrees voor Zijn toorn. En: 

1. Dat weerhield hem van het volk te verdrukken, zij, die waarlijk God vrezen, zullen niets durven
doen dat wreed en onrechtvaardig is. 

2. Het was zuiver en alleen dat, wat hem weerhield. Hij is zo edelmoedig geweest, niet om lof van
de mensen te verwerven of om er invloed door te krijgen op het volk, maar zuiver en alleen om des
gewetens wil, om van de vreze Gods wil, dat zal niet alleen een krachtig, maar een Gode
welbehaaglijk beginsel zijn van gerechtigheid en barmhartigheid. Hoeveel voordeel en gewin zijn
voorgangers uit hun ambt wisten te halen, bleek uit de grote bezittingen, die zij verwierven, maar
Nehemia verkreeg er niets door behalve het genot van goed doen, wij hebben geen land gekocht
vers 16. Aldus betoonde hij zich een goed en barmhartig landvoogd, die er niet op uit was zichzelf te
bevoordelen, maar het welzijn van het land op het oog had. 

Laat ons gedenken aan de woorden des Heeren, hoe Hij gezegd heeft: "Het is zaliger te geven dan
te ontvangen," Handelingen 20:35, en merk hier op: 

A. Hoe weinig Nehemia ontving van wat hij had kunnen eisen: hij deed het werk van de landvoogd,
maar heeft het brood van de landvoogd niet gegeten, vers 14, hij heeft het niet geëist of gezocht,
vers 18. Zover was hij van meer te eisen dan hem toekwam, dat hij nooit gevraagd heeft om wat
hem toekwam, maar leefde op hetgeen hij aan het hof van de koning van Perzië verkregen had en
van zijn eigen bezitting in Judea. De reden, die hij geeft voor deze daad van zelfverloochening is:
omdat de dienstbaarheid zwaar was over dit volk. Hij zou de gewone, gangbare
verontschuldiging hebben kunnen gebruiken voor strengheid in zulke gevallen, namelijk dat hij door



niet te eisen wat hem toekwam, onrecht deed aan zijn opvolgers, maar laat die voor zichzelf zorgen,
hij neemt de tegenwoordige toestand van de Joden in aanmerking, en terwijl zij zuchtten onder
zovele moeilijkheden, kon hij het niet over zich verkrijgen om nog aan hun lasten toe te doen, maar
wilde liever zijn eigen vermogen verminderen dan hun ten ondergang te brengen. Wij moeten in onze
eisen niet alleen rekening houden met het rechtvaardige ervan, maar ook met het vermogen van hen,
aan wie wij die eisen doen, wij weten wie zijn recht verliest, waar niets te verkrijgen is. 

B. Hoeveel hij gaf, dat hij had kunnen terughouden. 

a. Het werk van zijn dienaren, vers 16. Dienaren van vorsten achten dat zij vrijgesteld zijn van
werk, maar Nehemia’s dienaren zijn ongetwijfeld op zijn bevel, verzameld geweest tot het werk.
Zij, die vele dienaren hebben moeten bedenken hoe zij goed met hen zullen doen, hoe hen op goede
wijze bezig te houden. 

b. Zijn eigen spijs, vers 17, 18. Hij hield een zeer goede tafel, niet enkel op zekere dagen maar
voortdurend, hij had veel aanzienlijke gasten, wel honderd vijftig tenminste van zijn eigen
landgenoten, personen van de eerste rang, behalve nog vreemdelingen, die voor zaken tot hem
kwamen, en hij voorzag hen van overvloedige spijzen, rundvlees en schapevlees en gevogelte, en
allerlei soorten van wijn. Laat hen, die openbare betrekkingen bekleden, er aan denken dat zij
bevorderd werden om goed te doen, niet om zich te verrijken, en laat personen van mindere rang of
aanzien leren "herbergzaam te zijn jegens elkaar zonder murmureren" 1 Petrus 4:9. 

Eindelijk. Hij besluit met een gebed, vers 19. Gedenk mijner, mijn God, ten goede. 

1. Nehemia maakt hier melding van hetgeen hij gedaan heeft voor zijn volk, niet in hoogmoed als
zich beroemende, noch in drift of hartstocht, alsof hij het hun verweet, het blijkt ook niet dat hij het
tot zijn rechtvaardiging heeft behoeven te doen, zoals Paulus het nodig had om te gewagen van een
even gelijke zelfverloochenende tederheid, die hij gehad heeft voor de Corinthiers, maar om de
oversten beschaamd te maken over hun verdrukkingen. Laat hen van hem leren noch onmatige eiser
te doen noch karig of schraperig te zijn in hetgeen zij voor het publiek te koste leggen dan zullen zij,
evenals hij, de eer en het genot ervan hebben. 

2. Hij maakt er melding van bij God in het gebed, niet alsof hij dacht dat hij hiermede gunst bij God
verdiend had, dat God hem er iets voor schuldig was, maar om te betuigen dat hij voor zijn
edelmoedigheid geen beloning verwachtte van mensen, maar op God vertrouwde om hem het verlies
te vergoeden, dat hij leed in hetgeen hij voor Zijn eer te koste had gelegd, "zo God slechts mijner
gedenkt ten goede, dan heb ik genoeg." Gods gedachten over ons zijn om ons gelukkig te maken,
Psalm 40:6. Hij laat het aan God over om hem te belonen naar Zijn welgevallen, "indien de mensen
mij vergeten, zo laat God" "slechts mijner gedenken, meer begeer ik niet." 



HOOFDSTUK 6

1 Voorts is het geschied, als van Sanballat, en Tobia, en van Gesem, den Arabier, en van onze
andere vijanden gehoord was, dat ik den muur gebouwd had, en dat geen scheur daarin was
overgelaten; ook had ik tot dezen tijd toe de deuren niet opgezet in de poorten;
2 Zo zond Sanballat, en Gesem, tot mij, om te zeggen: Kom en laat ons te zamen vergaderen in de
dorpen, in het dal Ono. Maar zij dachten mij kwaad te doen.
3 En ik zond boden tot hen, om te zeggen: Ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen;
waarom zou dit werk ophouden, terwijl ik het zou nalaten, en tot ulieden afkomen?
4 Zij zonden nu wel viermaal tot mij, op dezelfde wijze. En ik antwoordde hun op dezelfde wijze.
5 Toen zond Sanballat tot mij op dezelfde wijze, ten vijfden male, zijn jongen, met een open brief in
zijn hand.
6 Daarin was geschreven: Het is onder de volken gehoord, en Gasmu zegt: Gij en de Joden denkt te
rebelleren, daarom bouwt gij den muur, en gij zult hun ten koning zijn; naar dat deze zaken zijn.
7 Dat gij ook profeten hebt besteld, om van u te Jeruzalem uit te roepen, zeggende: Hij is koning in
Juda. Nu zal het van den koning gehoord worden, naar dat deze zaken zijn; kom dan nu, en laat ons
te zamen raadslaan.
8 Doch ik zond tot hem, om te zeggen: Er is van al zulke zaken, als gij zegt, niets geschied; maar gij
versiert ze uit uw hart.
9 Want zij allen zochten ons vreesachtig te maken, zeggende: Hun handen zullen van het werk
aflaten, dat het niet zal gedaan worden; nu dan, sterk mijn handen!
10 Als ik nu kwam in het huis van Semaja, den zoon van Delaja, den zoon van Mehetabeel (hij nu
was besloten), zo zeide hij: Laat ons samenkomen in het huis Gods, in het midden des tempels, en
laat ons de deuren des tempels toesluiten; want zij zullen komen om u te doden, ja, bij nacht zullen
zij komen, om u te doden.
11 Maar ik zeide: Zou een man, als ik, vlieden? En wie is er, zijnde als ik, die in den tempel zou
gaan, dat hij levend bleve? Ik zal er niet ingaan.
12 Want ik merkte, en ziet, God had hem niet gezonden; maar hij sprak deze profetie tegen mij,
omdat Tobia en Sanballat hem gehuurd hadden.
13 Daarom was hij gehuurd, opdat ik zou vrezen, en alzo doen, en zondigen; opdat zij iets zouden
hebben tot een kwaden naam, opdat zij mij zouden honen.
14 Gedenk, mijn God, aan Tobia en aan Sanballat, naar deze zijn werken; en ook aan de profetes
Noadja, en aan de andere profeten, die mij gezocht hebben vreesachtig te maken.
15 De muur nu werd volbracht, op den vijf en twintigsten van Elul, in twee en vijftig dagen.
16 En het geschiedde, als al onze vijanden dit hoorden, zo vreesden al de heidenen, die rondom ons
waren, en zij vervielen zeer in hun ogen; want zij merkten, dat dit werk van onzen God gedaan was.
17 Ook schreven in die dagen edelen van Juda vele brieven, die naar Tobia gingen; en die van Tobia
kwamen tot hen.
18 Want velen in Juda hadden hem gezworen, omdat hij was een schoonzoon van Sechanja, den
zoon van Arah; en zijn zoon Johanan had genomen de dochter van Mesullam, den zoon van
Berechja.
19 Ook verhaalden zij zijn goeddadigheden voor mijn aangezicht, en mijn woorden brachten zij uit
tot hem. Tobia dan zond brieven, om mij vreesachtig te maken.



Het geroep van de verdrukte armoede tot bedaren gebracht zijnde, moeten wij thans nagaan hoe het
met het werk aan de muur ging, en in dit hoofdstuk zien wij dat er met kracht aan voortgebouwd
werd, en hoe hij met vreugde werd voltooid, in weerwil van de rusteloze pogingen van de poorten
van de hel om het te verhinderen. Hoe de vijanden van de Joden teleurgesteld werden in hun poging
om het werk door geweld te verhinderen, zagen wij tevoren, Hoofdst. 4. Hier zien wij hun pogingen
verijdeld om er Nehemia van weg te drijven. 

I. Toen zij aanzoek bij hem deden voor een onderhoud met hem, met de bedoeling hem kwaad te
doen, wilde hij er niet op ingaan, vers 1-4.. 

II. Toen zij hem wilden doen geloven dat zijn onderneming voorgesteld werd als strekkende tot
muiterij en verraad, stoorde hij er zich niet aan, vers 5-9. 

III. Toen zij valse profeten huurden, die hem aanrieden om zich voor zijn eigen veiligheid terug te
trekken in de tempel, bleef hij toch stand houden bij zijn werk, vers 10-14. 

IV. In weerwil van de geheime briefwisseling tussen hen en sommige verraderlijke Joden, om hem
tegen te werken, werd de arbeid toch in korte tijd ten einde gebracht, vers 15-19. Zodanig waren
ook de worstelingen tussen de kerk en haar vijanden, maar Gods zaak is groot en heerlijk en zij zal
voorspoedig zijn en de overwinning wegdragen. 



Nehemia 6:1-9 

Wij hebben hier een bericht van twee komplotten, die tegen Nehemia gesmeed werden hoe listig zijn
vijanden ze hadden beraamd en hoe gelukkig zij door Gods goede voorzienigheid en zijn wijsheid
verijdeld werden. 

I. Een komplot om hem in een strik te lokken. De vijanden hadden bericht gekregen van de goede
voortgang van het werk, dat al de scheuren in de muur dichtgemaakt waren zodat zij hem zo goed
als voltooid beschouwden, hoewel toen de deuren nog niet in de poorten waren opgezet, vers 1.
Daarom moeten zij, nu of nooit, door een stouter slag Nehemia ervan weg zien te krijgen. Zij hadden
gehoord hoe goed hij op zijn hoede was, zodat het niet mogelijk was hem op die plaats zelf aan te
vallen, daarom pogen zij hem door list en vleierij in hun midden te doen komen. 

Merk op: 

1. Met welk een helse list zij hem zochten te overreden om met hen samen te komen, niet in een
stad, want dat zou aanleiding hebben gegeven om te vermoeden dat zij zich meester van hem wilden
maken, maar in een dorp in de stam van Benjamin. "Kom, en laat ons tezamen vergaderen om te
beraadslagen over de gemeenschappelijk belangen van onze gewesten." Of zij wilden hem doen
denken dat zij aanzoek deden om zijn vriendschap, gaarne beter bekend met hem wilden worden,
teneinde een goede verstandhouding tussen hen te vestigen. Maar zij bedoelden hem kwaad te doen.
Waarschijnlijk had hij in het geheim bericht ontvangen dat hun plan was hem gevangen te nemen, of
wel, hij kende hen zo goed dat hij, zonder aan de liefde tekort te doen, tot de gevolgtrekking kon
komen dat zij het op zijn leven gemunt hadden, en daarom heeft hij, toen zij vriendelijk tot hem
spraken, hen niet geloofd. 

2. Zie, met hoe hemelse wijsheid hij hun voorstel afwees. Zijn God onderrichtte hem, om hun door
zijn eigen boden dit voorzichtige antwoord te zenden. "Ik doe een groot werk en heb het zeer druk,
ik zou niet gaarne willen dat het werk stilstond, als ik het verlaat om tot u af te komen," vers 3. Zijn
zorg was: het werk niet te doen stilstaan, hij wist dat dit gebeuren zou, al zou hij het ook voor nog zo
korte tijd verlaten, en waarom zou dit werk ophouden, terwijl ik het zou nalaten en tot ulieden
afkomen? Hij zegt niets van zijn vermoedens, verwijt hun hun verraderlijke bedoeling niet, maar
geeft hun een goede reden, een van de ware redenen-waarom hij niet wilde komen. Plichtplegingen
moeten altijd wijken voor zaken, voor werk, dat gedaan moet worden. Laat hen, die door hun ijdele
metgezellen in verzoeking gebracht worden om in vrolijke, ijdele gezelschappen te komen, aldus op
de verzoeking antwoorden: Wij hebben werk te doen, en moeten dat niet verzuimen of
veronachtzamen." Vier maal zijn zij met hetzelfde aanzoek tot hem gekomen, en even dikwijls heeft
hij hun hetzelfde antwoord gegeven, dat hun, naar wij kunnen veronderstellen, zeer verdroot en
ergerde, want het was juist het doen ophouden van het werk, dat zij bedoelden en het zal hun doen
wanhopen om de onderneming te zien mislukken, als de ondernemer er zich zo met alle macht op
toelegt, om haar tot een goed einde te brengen. Ik antwoordde hun, zegt hij, op dezelfde wijze,
vers 4. Welke drang men ook op ons uitoefene om ons ertoe te brengen iets te doen, dat zondig of
onvoorzichtig is, wij moeten voor die drang niet bezwijken, er ons niet door laten overwinnen maar
met dezelfde redenen en dezelfde vastberadenheid aan de verzoeking weerstand bieden. 



II. Een komplot om hem van zijn werk weg te schrikken. Konden zij er hem slechts van wegdrijven,
het werk zou als vanzelf ophouden. Hiertoe deed Sanballat nu een poging, maar tevergeefs. 

1. Hij tracht Nehemia de vrees in te boezemen, dat zijn onderneming om de muren van Jeruzalem op
te bouwen algemeen opgevat werd als een poging tot opstand en verraad, en als zodanig zeer euvel
aan het Perzische hof werd opgenomen, vers 5-7. De beste mensen zijn, zelfs vanwege hun
onschuldigste en voortreffelijkste daden, aldus onder verdenking gekomen. Dit wordt hem
geschreven in een open brief als een zaak, die algemeen bekend was en overal besproken werd, dat
dit bericht verspreid was onder de volken, en Gasmu zal er de waarheid van bevestigen, namelijk
dat Nehemia zich tot koning wil doen uitroepen en het Perzische juk zal afschudden. Het is iets
geheel gewoons, dat de bozen hun eigen begrippen voor de begrippen van het algemeen willen doen
doorgaan. Nu wendt Sanballat voor Nehemia hiervan te verwittigen als zijn vriend, opdat hij zich
heenspoede naar het hof om zijn onschuld te bewijzen, of wel zijn onderneming te staken, uit vrees
dat men er zodanig een verkeerde voorstelling van zal geven, het is tenminste in die veronderstelling,
dat hij hem dringt om met hem samen te komen. "Kom dan nu, en laat ons tezamen
beraadslagen, hoe dit gerucht te smoren, " hopende hem door dit middel weg te krijgen, of
tenminste hem weg te krijgen van zijn werk. Zo was zijn mond gladder dan boter, maar was zijn
hart krijg, en hoopte hij, evenals Judas, hem met een kus te verraden en te doden. Maar zeker, het
net wordt vergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelte, Nehemia begreep spoedig wat de
bedoeling was, namelijk hun handen van het werk te doen aflaten, vers 9, en dus ontkende hij
niet slechts dat deze dingen waar waren, maar ook dat zij bericht waren, dat het gerucht ervan
verspreid was, hij was te goed bekend om aldus verdacht te worden. 

2. Aldus ontkwam hij aan de strik, en bleef hij standhouden, en wilde hij door geen winden en
wolken van zaaien en oogsten worden weggeschrikt. Gesteld eens, dat dit gerucht verspreid was,
dan moeten wij toch nooit de ons bekende plicht nalaten, uit vrees dat men er een verkeerde
voorstelling van zal geven, maar zolang wij een goede consciëntie bewaren, aan God de zorg voor
onze goede naam overlaten. Maar dit gerucht was ook werkelijk niet verbreid. Hoewel Gods volk
genoegzaam overladen wordt met smaad en laster, hebben zij toch in werkelijkheid niet zo’n
slechten naam, als sommigen het willen doen voorkomen. 

Temidden van zijn klagen over hun boosaardigheid in hun poging om hem te willen verschrikken, om
aldus zijn handen slap te maken, heft hij zijn hart op tot God in dit korte gebed: Nu dan, o God,
sterk mijn handen, vers 9. Het is de steun en hulp van Godvruchtige mensen, dat zij in al hun
benauwdheden en moeilijkheden een goede God hebben tot wie zij zich kunnen wenden, van wie zie
door geloof en gebed genade kunnen verkrijgen, om hun vrees tot zwijgen te brengen en hun
handen te sterken, als hun vijanden pogen hun schrik en angst in te boezemen en hun handen te
verslappen. Als wij in onze Christelijke arbeid en strijd een bijzondere dienst hebben te verrichten en
een zeer bijzondere strijd hebben te strijden, dan is dit een goed gebed om tot God op te zenden:
"Ik heb een plicht te volbrengen, zo en zo een verzoeking te weerstaan, nu dan, 0 God, sterk mijn
handen." Sommigen lezen dit niet als een gebed, maar als een heilig besluit (want de woorden: o
God zijn in onze vertaling ingelast), nu dan ik zal mijn handen sterken. Christelijke
kloekmoedigheid zal opgewekt en versterkt worden door tegenstand. Elke verzoeking om ons af te
leiden van onze plicht moet ons aansporen om met zoveel te meer ijver onze plicht te betrachten. 



Nehemia 6:10-14 

De vijanden van de Joden lieten geen middel onbeproefd om Nehemia van het werk om de muur
rondom Jeruzalem te bouwen te doen aflaten, te die einde hadden zij beproefd hem tot zich naar
buiten op het land te lokken, maar tevergeefs, nu trachten zij hem in de tempel te drijven om zich in
veiligheid te stellen, hij zij overal waar hij wil, slechts niet aan zijn werk. Bemerkende dat hij een
voorzichtig man was, willen zij trachten hun doel te bereiken door hem tot een lafaard te maken. 

Merk op: 

I. Hoe laaghartig de vijanden met deze verzoeking tewerk gingen. 

1. Wat zij beoogden was Nehemia er toe te brengen een dwaze daad te doen, teneinde hem te
kunnen bespotten, hem er over te beschimpen, om dan aldus zijn invloed te verzwakken, vers 13,
opdat ik zou vrezen, en zo zouden zij dan iets hebben tot een kwade naam, opdat zij mij zouden
honen. Dit was in waarheid het werk doen van de duivel, die de verleider is van de mensen om hun
beschuldiger te kunnen zijn, de mensen tot zonde brengt om dan te kunnen juichen in hun schande.
Het grootste kwaad, dat onze vijanden ons doen kunnen, is ons weg te schrikken van onze plicht en
er ons toe te brengen om te doen wat zondig is. 

2. De werktuigen, waarvan zij zich bedienden, waren een gewaande profeet en een profetes, die zij
huurden om Nehemia te bewegen van zijn werk af te laten, en zich ter wille van zijn eigen veiligheid
terug te trekken. De gewaande profeet was Semaja, van wie gezegd wordt dat hij in zijn eigen huis
was opgesloten, hetzij onder voorgeven van de afzondering te zoeken om zich aan bepeinzing over
te kunnen geven en met de wil Gods te rade te gaan, of wel om aan Nehemia een teken te geven om
zich evenzo in afzondering te begeven. Nehemia schijnt achting voor hem gehad te hebben, want hij
ging naar zijn huis om met hem te beraadslagen, vers 10. Er waren ook andere profeten, en een
profetes, Noadja, vers 14, die de belangen van de vijanden van de Joden waren toegedaan,
afhangelingen van hen en verraders van hun land waren. Of Zij aanspraak maakten op Goddelijke
ingeving blijkt niet. Zij zeggen niet: Aldus spreekt de Heere, zoals de valse profeten vanouds, indien
zij daar geen aanspraak op maakten, wilden zij toch gehouden worden voor mensen, die uitmuntten
in kennis van God en in menselijke wijsheid en een buitengewone mate van inzicht in de dingen,
weshalve zij, evenals vroeger de profeten, in moeilijke gevallen geraadpleegd werden. Dezulken
worden door de vijanden gezocht en betaald om hen van raad te dienen. Laat ons naar aanleiding
hiervan treuren: 

a. Over de boosheid van slechte mensen, zoals deze profeten geweest zijn, dat ooit iemand zo
verdorven kan zijn om de zaak van God en van zijn land te verraden, zelfs onder voorgeven van
gemeenschapsoefening met God en zorg voor hun land. 

b. Over het ongeluk van Godvruchtige mannen als Nehemia, die in gevaar zijn om door zulke
bedriegers misleid te worden, en tot wie geen verzoeking met meer kracht komt dan die welke
onder de dekmantel komt van de Godsdienst, of onder schijn van een openbaring van God, en door
middel van profeten. 



3. Het voorgeven liet zich wel horen. Deze profeten zeiden aan Nehemia, dat de vijanden zouden
komen om hem te doden, en dat wel in de nacht, en hij had reden genoeg om dit te geloven, zij
zouden het voorzeker doen, indien zij konden, indien zij durfden. Zij gaven voor zeer bezorgd te zijn
voor zijn veiligheid, allen waren zij verloren indien hem een ongeluk wedervoer, en daarom was het
hun ernstige raad aan hem, dat hij zich zou verbergen in de tempel, totdat het gevaar voorbij was.
De tempel was een sterke en heilige plaats waar hij zich onder de bijzondere zorg des hemels zou
bevinden, Psalm 27:5. Indien Nehemia zich had laten bewegen om dit te doen, dan zou het volk
terstond het werk gestaakt hebben, de wapens hebben afgelegd en iedereen zou voor zijn eigen
veiligheid hebben gezorgd, en dan zouden de vijanden gemakkelijk en zonder tegenstand te
ontmoeten, het reeds gedane werk kunnen afbreken, de muur weer kunnen neerwerpen, en zo
zouden zij dan hun doel hebben bereikt. Hoewel zelfbehoud een fundamenteel beginsel is van de wet
van de natuur, is het toch niet altijd de beste en verstandigste raad, die men voorgeeft op dat
beginsel gegrond te zijn. 

II. Zie hoe kloekmoedig Nehemia over deze verzoeking heeft gezegevierd. 

1. Onmiddellijk besloot hij er niet aan toe te geven, vers 11. Zie hier: 

a. Hoe hij redeneert: "Zou een man als ik vlieden? Zou ik aflaten van mijn werk, of mijn eigen
werklieden ontmoedigen, die ik gebruikt en aangemoedigd heb? Zal ik zo licht aan ieder gerucht
geloof slaan en zo overbezorgd zijn voor mijn eigen leven? Ik, die de landvoogd ben, op wie zoveel
ogen, beide van vrienden en vijanden, gericht zijn? Een ander zou kunnen vlieden, maar ik niet. Wie
is er, zijnde als ik, op mijn post van eer en macht en vertrouwen, die in de tempel zou gaan, zich
daar schuil zou houden, als er werk te doen is, al was het dan ook om zijn leven te redden?" Als wij
tot zonde worden verzocht, dan moeten wij gedenken wie en wat wij zijn, opdat wij niet iets doen
dat ons niet betaamt-niet betaamt aan onze belijdenis. "Het komt de koningen niet" "toe, o Lemuël!"
Spreuken 31:4. 

b. Wat het resultaat was van zijn redenering, hij komt tot een besluit. "Ik zal er niet ingaan, ik wil
liever sterven, bezig zijnde aan mijn werk, dan leven door mij schandelijk ervan terug te trekken,"
Heilige kloekmoedigheid en grootheid van ziel zullen er ons toe leiden om, wat het ons ook moge
kosten, nooit een goed werk af te wijzen, en nooit een slecht werk te doen. 

2. Hij begreep terstond hoe de zaak eigenlijk gelegen was, vers 12. "Ik merkte, en zie, God had
hem niet gezonden, dat hij die raad gaf, niet door bestuur of leiding van God, hetzij gewone of
buitengewone, maar uit kwade bedoeling tegen mij." De slechtheid van zulke huurlingen zal vroeg of
laat aan het licht gebracht worden. Nehemia zei dat hij twee dingen vreesde in hetgeen hem
aangeraden werd. 

a. Tegen God te zondigen, Hem te beledigen, dat ik zou vrezen, en alzo doen, en zondigen Zonde
is hetgeen wij boven alles, wat het ook zij, moeten vrezen, en het is een goed voorbehoedmiddel
tegen zonde, om voor niets te vrezen dan voor de zonde. 

b. Zich te schande te maken, opdat zij mij zouden honen. Na het zondige van de zonde is dat het
schandelijke ervan, dat wij moeten vrezen. 



3. Hij vraagt ootmoedig aan God om met hen af te rekenen voor hun lage bedoelingen tegen hem,
vers 14. Gedenk, mijn God, aan Tobia en aan Sanballat en aan de overigen van hen, naar deze
hun werken. Evenals hij, toen hij van zijn eigen goede diensten had gesproken, niet met
begeerlijkheid of eerzucht God had voorgeschreven welke beloning Hij hem geven zou, maar met
bescheidenheid had gebeden: Gedenk mijner, mijn God, Hoofdst. 5:19, zo heeft hij ook hier niet
wraakzuchtig bijzondere oordelen over zijn vijanden ingeroepen, maar de zaak aan God
overgelaten: "Gij kent hun hart en zijt de wreker van leugen en bedrog, neem kennis van deze zaak,
spreek recht tussen mij en hen, en vorder rekenschap van hen hoe en wanneer het U behaagt."
Welk onrecht ons ook gedaan moge worden, wij moeten toch onszelf niet wreken, maar onze zaak
overgeven aan Hem, die rechtvaardig oordeelt. 



Nehemia 6:15-19 

Hier voltooit Nehemia de muur van Jeruzalem, maar nog worden hem door zijn vijanden
moeilijkheden bereid. 

1. Tobia en de andere tegenstanders van de Joden hadden het verdriet om de muur opgebouwd te
zien in weerwil van al hun pogingen om het te beletten. In twee en vijftig dagen was de bouw van de
muur begonnen en voltooid, en toch hebben wij reden te geloven dat zij op de sabbatdagen hebben
gerust, vers 15. Velen werden voor dit werk gebruikt, en er was plaats voor hen, wat zij deden
deden zij blijmoedig, en zij gaven acht op hun werk omdat zij het liefhadden. De dreigementen van
hun vijanden, die bedoeld waren om hen te verzwakken, hebben hen waarschijnlijk aangevuurd om
met het werk zoveel krachtiger voort te gaan, opdat het volbracht zou zijn eer de vijand kwam. Alzo
is uit de eter spijs voortgekomen. Zie hoeveel werk in weinig tijd gedaan zou kunnen worden,
indien wij het slechts met ijver en volharding doen. 

Toen de vijanden hoorden dat de muur voltooid was, vóór er, naar zij dachten, nog goed mee
begonnen was, en er niet aan twijfelden of zij zouden de verdere bouw ervan kunnen verhinderen
vervielen zij zeer in hun ogen 

a. Zij schaamden zich over hun vertrouwen dat zij het werk konden doen ophouden, de
teleurstelling maakte hen neerslachtig en moedeloos. Zij benijdden de voorspoed van de Joden, het
verdroot hun de muren van Jeruzalem opgebouwd te zien, terwijl de koningen van Perzië hun
misschien niet hadden toegestaan de steden van Samaria te versterken. Toen Kain zijn broeder Abel
benijdde, "betrok zijn gelaat" Genesis 4:5. 

b. Zij wanhoopten er aan om hun ooit het kwaad te kunnen doen, dat zij tegen hen in de zin gehad
hebben, hen tenonder te brengen, hen tot hun prooi te maken, en wèl mochten zij daaraan
wanhopen, want aan hun verwonderlijker voorspoed merkten zij dat dit werk van God gedaan
was. Zelfs deze heidenen hadden besef genoeg: 

A. Om de bijzondere voorzienigheid Gods te zien in de voorspoedige gang van de zaken voor de
kerk, zij "zeiden onder de heidenen: de" "Heere heeft grote dingen voor deze gedaan." Het is Zijn
doen, Psalm 126:2 God strijdt voor Israël en werkt met hen. 

B. Om te geloven dat Gods werk volmaakt zal zijn, toen zij merkten dat het werk van God was,
verwachtten zij niets anders dan dat het voort zou gaan en voorspoedig zou zijn. 

C. Om tot de gevolgtrekking te komen dat zo het van God was, het doelloos zou zijn om het tegen
te staan, daar het voorzeker de overhand zal hebben. 

2. Nehemia had het verdriet om, in weerwil hiervan, sommigen van zijn eigen volk in verraderlijke
briefwisseling te zien met Tobia, te zien dat zij zijn belangen dienden, en een grote smart en
ontmoediging zal dit ongetwijfeld voor hem geweest zijn. 

a. Zelfs onder de edelen van Juda waren er, die zo weinig eergevoel hadden en zo weinig besef van
het welzijn van hun land, dat zij briefwisseling onderhielden met Tobia, vers 17. Zij schreven hem



met al de vrijheid en gemeenzaamheid van vrienden, en heetten zijn brieven aan hen welkom.
Konden edelen zo iets laags doen? Edelen van Juda iets dat zó slecht was? Het schijnt wel dat
voorname mannen niet altijd wijs, niet altijd eerlijk en oprecht zijn. 

b. Velen in Juda waren in nauw, maar geheim verbond met hem, om de belangen van zijn land te
bevorderen, hoewel dit gewis de ondergang van hun eigen land tengevolge zou hebben. Zij hadden
hem gezworen, niet als hun vorst maar als hun vriend en bondgenoot, omdat hij en zijn zoon
dochters van Israël hadden gehuwd, vers 18. Zie het kwaad van huwelijken met vreemden, voor
één heiden, die er door bekeerd werd, werden tien Joden er door verdorven. Toen zij met Tobia
verwant waren werden zij al spoedig zijn gezworen bondgenoten. Een zondige liefde leidt tot een
zondige verbintenis. 

c. Zij waren onbeschaamd genoeg om zelfs Nehemia in vriendschapsbetrekkingen met hem te willen
brengen. "Zij verhaalden zijn goeddadigheden voor mijn aangezicht, stelden hem voor als een
man met een verheven, edel gemoed, wel waardig om met mij bekend te zijn, een eerlijk man, in wie
ik vertrouwen kon stellen." Wel is waar, er wordt ons gezegd van niemand kwaad te spreken, maar
nooit is ons gezegd goed te spreken van slechte mensen, "die de wet verlaten," "prijzen de
goddelozen," Spreuken 28:4. 

d. Zij waren zo ontrouw dat zij Nehemia’s raadslagen aan hem verrieden, zij brachten zijn
woorden uit tot hem, verdraaiden ze nog ongetwijfeld, en gaven er een onjuiste betekenis aan,
hetgeen Tobia van stof voorzag voor brieven om hem vreesachtig te maken, en hem aldus van zijn
werk weg te drijven, er hem in te ontmoedigen. Aldus waren al hun gedachten tegen hem ten
kwade, maar God gedacht hem ten goede. 



HOOFDSTUK 7

1 Voorts geschiedde het, als de muur gebouwd was, dat ik de deuren oprichtte, en de poortiers, en
de zangers, en de Levieten werden besteld.
2 En ik gaf bevel aan mijn broeder Hanani, en aan Hananja, den overste van den burg te Jeruzalem,
want hij was als een man van getrouwheid, en godvrezende boven velen.
3 En ik zeide tot hen: Laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden, totdat de zon heet
wordt, en terwijl zij daarbij staan, laat hen de deuren sluiten, betast gij ze dan; en dat men wachten
zette, inwoners van Jeruzalem, een iegelijk op zijn wacht, en een iegelijk tegenover zijn huis.
4 De stad nu was wijd van ruimte en groot; doch des volks was weinig daarbinnen; en de huizen
waren niet gebouwd.
5 Zo gaf mijn God in mijn hart, dat ik de edelen, en de overheden, en het volk verzamelde, om de
geslachten te rekenen; en ik vond het geslachtsregister dergenen, die in het eerst waren opgetogen,
en vond daarin geschreven aldus:
6 Dit zijn de kinderen van dat landschap, die optogen uit de gevangenis der weggevoerden, die
Nebukadnezar, koning van Babel, weggevoerd had, en die wedergekeerd zijn naar Jeruzalem en
naar Juda, een iegelijk tot zijn stad;
7 Dewelke kwamen met Zerubbabel, Jesua, Nehemia, Azaria, Raamja, Nahamani, Mordechai,
Bilsan, Mispereth, Bigvai, Nehum en Baena. Dit is het getal der mannen van het volk van Israel.
8 De kinderen van Parhos waren twee duizend, honderd twee en zeventig;
9 De kinderen van Sefatja, driehonderd twee en zeventig;
10 De kinderen van Arach, zeshonderd twee en vijftig;
11 De kinderen van Pahath-moab, van de kinderen van Jesua en Joab, twee duizend, achthonderd
en achttien;
12 De kinderen van Elam, duizend, tweehonderd vier en vijftig;
13 De kinderen van Zatthu, achthonderd vijf en veertig;
14 De kinderen van Zakkai, zevenhonderd en zestig;
15 De kinderen van Binnui, zeshonderd acht en veertig;
16 De kinderen van Bebai, zeshonderd acht en twintig;
17 De kinderen van Azgad, twee duizend, driehonderd twee en twintig;
18 De kinderen van Adonikam, zeshonderd zeven en zestig;
19 De kinderen van Bigvai, twee duizend, zeven en zestig;
20 De kinderen van Adin, zeshonderd vijf en vijftig;
21 De kinderen van Ater, van Hizkia, acht en negentig;
22 De kinderen van Hassum, driehonderd acht en twintig;
23 De kinderen van Bezai, driehonderd vier en twintig;
24 De kinderen van Harif, honderd en twaalf;
25 De kinderen van Gibeon, vijf en negentig;
26 De mannen van Bethlehem en Netofa, honderd acht en tachtig;
27 De mannen van Anathoth, honderd acht en twintig;
28 De mannen van Beth-azmaveth, twee en veertig;
29 De mannen van Kirjath-jearim, Cefira en Beeroth, zevenhonderd drie en veertig;
30 De mannen van Rama en Gaba, zeshonderd en twintig;
31 De mannen van Michmas, honderd twee en twintig;
32 De mannen van Beth-el en Ai, honderd drie en twintig;
33 De mannen van het andere Nebo, twee en vijftig;



34 De kinderen des anderen Elams, duizend, tweehonderd vier en vijftig;
35 De kinderen van Harim, driehonderd en twintig;
36 De kinderen van Jericho, driehonderd vijf en veertig;
37 De kinderen van Lod, Hadid en Ono, zevenhonderd een en twintig;
38 De kinderen van Senaa, drie duizend, negenhonderd en dertig;
39 De priesters: de kinderen van Jedaja, van het huis van Jesua, negenhonderd drie en zeventig;
40 De kinderen van Immer, duizend twee en vijftig;
41 De kinderen van Pashur, duizend, tweehonderd zeven en veertig;
42 De kinderen van Harim, duizend en zeventien;
43 De Levieten: de kinderen van Jesua, van Kadmiel, van de kinderen van Hodeva, vier en zeventig;
44 De zangers: de kinderen van Asaf, honderd acht en veertig;
45 De poortiers: de kinderen van Sallum, de kinderen van Ater, de kinderen van Talmon, de
kinderen van Akkub, de kinderen van Hatita, de kinderen van Sobai, honderd acht en dertig;
46 De Nethinim: de kinderen van Ziha, de kinderen van Hasufa, de kinderen van Tabbaoth;
47 De kinderen van Keros, de kinderen van Sia, de kinderen van Padon;
48 De kinderen van Lebana, de kinderen van Hagaba, de kinderen van Salmai;
49 De kinderen van Hanan, de kinderen van Giddel, de kinderen van Gahar;
50 De kinderen van Reaja, de kinderen van Rezin, de kinderen van Nekoda;
51 De kinderen van Gazzam, de kinderen van Uzza, de kinderen van Paseah;
52 De kinderen van Bezai, de kinderen van Meunim, de kinderen van Nefussim;
53 De kinderen van Bakbuk, de kinderen van Hakufa, de kinderen van Harhur;
54 De kinderen van Bazlith, de kinderen van Mehida, de kinderen van Harsa;
55 De kinderen van Barkos, de kinderen van Sisera, de kinderen van Thamah;
56 De kinderen van Neziah, de kinderen van Hatifa;
57 De kinderen der knechten van Salomo; de kinderen van Sotai, de kinderen van Sofereth, de
kinderen van Perida;
58 De kinderen van Jaela, de kinderen van Darkon, de kinderen van Giddel;
59 De kinderen van Sefatja, de kinderen van Hattil, de kinderen van Pochereth van Zebaim, de
kinderen van Amon;
60 Al de Nethinim, en de kinderen der knechten van Salomo, waren driehonderd twee en negentig.
61 Ook togen dezen op van Thel-melah, Thel-harsa, Cherub, Addon en Immer; maar zij konden
hunner vaderen huis, en hun zaad niet tonen, of zij uit Israel waren;
62 De kinderen van Delaja, de kinderen van Tobia, de kinderen van Nekoda, zeshonderd twee en
veertig.
63 En van de priesteren, de kinderen van Habaja, de kinderen van Koz, de kinderen van Barzillai,
die een vrouw van de dochteren van Barzillai, den Gileadiet, genomen had, en naar hun naam
genoemd was.
64 Dezen zochten hun geschrift, willende hun geslacht rekenen, maar het werd niet gevonden;
daarom werden zij als onreinen van het priesterdom geweerd.
65 En Hattirsatha zeide tot hen, dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten, totdat er een priester
stond met urim en thummim.
66 Deze ganse gemeente te zamen was twee en veertig duizend, driehonderd en zestig;
67 Behalve hun knechten en hun maagden, die waren zeven duizend, driehonderd zeven en dertig;
en zij hadden tweehonderd vijf en veertig zangers en zangeressen.
68 Hun paarden, zevenhonderd zes en dertig; hun muildieren, tweehonderd vijf en veertig;
69 Kemelen, vierhonderd vijf en dertig; ezelen, zes duizend, zevenhonderd en twintig.



70 Een deel nu van de hoofden der vaderen gaven tot het werk. Hattirsatha gaf tot den schat, aan
goud, duizend drachmen, vijftig sprengbekkens, vijfhonderd en dertig priesterrokken.
71 En anderen van de hoofden der vaderen gaven tot den schat des werks, aan goud, twintig
duizend drachmen, en aan zilver, twee duizend en tweehonderd ponden.
72 En wat de overigen des volks gaven, was aan goud, twintig duizend drachmen, en aan zilver,
twee duizend mijnen, en zeven en zestig priesterrokken.
73 En de priesters, en de Levieten, en de poortiers, en de zangers, en sommigen van het volk, en de
Nethinim, en gans Israel, woonden in hun steden. (8:1) Als nu de zevende maand aankwam, en de
kinderen Israels in hun steden waren,



Het welslagen van één goed plan voor God en ons geslacht moet ons aanmoedigen om voort te gaan
en een ander te vormen. Dit heeft Nehemia gedaan Jeruzalem versterkt hebbende met poorten en
muren zorgt hij er nu voor om 

I. De stad goed bewaakt te zien vers 1-4.. 

II. Haar goed bevolkt te zien, te dien einde neemt hij een overzicht van het register van de kinderen
van de gevangenschap, de geslachten, die het eerst waren teruggekeerd, en vermeldt ze, vers 5-73.
Dit is hetzelfde, dat wij hadden in Ezra 2 Welk gebruik hij er van maakte, zullen wij later zien toen
hij een uit tien nam om in Jeruzalem te wonen Hoofdstuk 11:1 



Nehemia 7:1-4 

God zegt van Zijn kerk, Jesaja 62:6. "Ik heb wachters op" "uw muren besteld." Dat is hier
Nehemia’s zorg, want dode muren, zonder levende wachters, zijn slechts een armzalige bescherming
voor een stad. 

1. Hij stelde de poortwachters, zangers en Levieten in hun plaats voor hun werk, het is bedoeld voor
hun werk in het algemeen, hetwelk bestond in het bijwonen van en dienen in de tempeldienst, die
toen enigermate veronachtzaamd was geweest, maar nu weer hersteld werd. Gods aanbidding is de
bescherming van een plaats, en Zijn dienstknechten zijn, als zij getrouw hun plicht vervullen, de
wachters op haar muren. Of, in het bijzonder: hij gebood hun zich gereed te houden tegen de tijd,
dat de muren Gode gewijd zullen worden, om de dienst daarbij ordelijk en plechtig te verrichten, de
wijding er van was hun sterkte. Datgene zal waarschijnlijk weldadig en voordelig voor ons zijn,
hetwelk Gode gewijd is. 

2. Hij stelde twee gouverneurs of consuls aan, aan wie hij de zorg voor de stad opdroeg, zij hadden
in de openbare veiligheid en vrede te voorzien. De een was Hanani, zijn broeder, die tot hem was
gekomen met de tijding van de ellende, die er te Jeruzalem heerste, hij was een man van beproefde
trouw en liefde voor zijn vaderland. De ander was Hananja, die de overste was van de burg, want
hij, die zich getrouw heeft betoond in het mindere, zal over het meerdere gezet worden. Van deze
Hananja wordt gezegd, dat hij een man was van getrouwheid en Godvrezend boven velen, vers
2. Onder hen, die God in waarheid vrezen, zijn sommigen, die Hem grotelijks vrezen en anderen
overtreffen in de uitdrukking dier vreze en in voorbeelden ervan, en zij zijn een dubbel deel waardig
van de eer, die verschuldigd is aan hen, "die de Heere vrezen," Psalm 15:4. Er waren te Jeruzalem
velen, die God vreesden, maar deze Godvruchtige man was uitnemender in ernstige vreze Gods dan
iemand van hun. Zij, die God vrezen, moeten dit doen blijken door hun trouw aan alle mensen en in
een algemeen nauwgezette levenswandel. Gods Jeruzalem zal dan waarschijnlijk bloeien, als
diegenen er in regeren en er de zorg over hebben, die uitmunten in deugd, in Godsvrucht en trouw.
Sommigen veronderstellen dat Nehemia toen op het punt was om naar het Perzische hof terug te
keren, ten einde zijn lastbrief vernieuwd te krijgen, en dat hij aan deze twee waardige mannen het
bestuur van de stad opdroeg in zijn afwezigheid. Goede landvoogden moeten wanneer en waar zij
zelf niet kunnen handelen, zeer zorgzaam zijn in de keuze van hen, die zij als hun plaatsvervangers
aanstellen. 

3. Hij gaf orders omtrent het sluiten van de poorten, en het bewaken van de muren, vers 3, 4. Zie
hier: 

a. Wat toen de toestand van Jeruzalem geweest is. De stad was groot en ruim van omvang, de
muren omsloten dezelfde ruimte als vroeger, maar veel van die ruimte lag woest want de huizen
waren niet gebouwd, weinigen tenminste in vergelijking met wat vroeger geweest is, zodat Nehemia
de stad in het geloof heeft ommuurd, en met het oog op de belofte van de vervulling van de stad, die
God onlangs gedaan had door Zijn profeet, Zacheria 8:3 en verv. Hoewel het volk nu nog weinig
talrijk was, geloofde hij toch dat het vermenigvuldigd zou worden, en daarom heeft hij de muur zo
gebouwd, dat er plaats en ruimte voor hen was. Indien hij daar niet op gerekend had, hij zou
gedacht kunnen hebben dat muren zonder een stad een even grote versmaadheid was als een stad
zonder muren. 



b. Wat Nehemia’s zorg er voor was. Hij gebood de bestuurders van de stad: 

a.a. Om zelf iederen avond tegenwoordig te zijn bij het sluiten en grendelen van de stadspoorten, en
er goed op toe te zien, want tevergeefs zouden zij een muur hebben, als zij op de poorten geen acht
gaven. 

b.b. Zorg te dragen dat zij niet vóór de morgenstond geopend werden, niet vóór zij konden zien dat
alles rustig was. 

c.c. Schildwachten op de muren te stellen, of ook elders, en wel op zoidanige geschikte afstand van
elkaar, dat zij ingeval van het naderen van de vijand bijtijds de stad konden waarschuwen voor het
gevaar, en als het hun beurt was om de wacht te houden dan moesten zij zich tegenover hun huis
stellen, omdat men van hen kon veronderstellen dat zij zeer bijzonder zorgzaam en waakzaam
zouden zijn. De openbare veiligheid hangt grotelijks af van ieders bijzondere zorg om zich en zijn
gezin te behoeden tegen zonde, die ieders vijand, de gezamenlijke vijand, is. Het is ieders belang te
waken, maar velen begrijpen hun eigen belang niet, daarom rust op de magistraten de plicht om
wachters aan te stellen. En gelijk het volk nu onlangs had bevonden dat God met hen was in het
bouwen (want anders hadden zij tevergeefs gebouwd), zo werd hun, nu de muur gebouwd was, ook
ongetwijfeld te verstaan gegeven dat, "Zo de Heere de stad niet bewaart, de wachter" "tevergeefs
waakt," Psalm.127:1. 



Nehemia 7:5-73 

Wij hebben hier nog een goed plan van Nehemia, want wijze en ijverige mensen zullen altijd het een
of ander bedenken tot bevordering van de eer van God en de stichting en opbouwing van Zijn kerk.
Hij wist zeer goed dat de veiligheid van een stad, onder God, meer afhangt van het getal en de
kloekmoedigheid van haar inwoners dan van de hoogte of sterkte van haar muren, daar hij nu zag,
dat het aantal van de inwoners gering was, achtte hij het voegzaam om hun getal te doen opnemen,
teneinde te weten te komen, welke geslachten vroeger in Jeruzalem gevestigd waren geweest, maar
naar het land waren verhuisd, opdat hij hen nu naar de stad zou kunnen doen weerkeren, en op
welke gezinnen invloed zou kunnen geoefend worden door hun Godsdienst of door hun zaken, om
de huizen te Jeruzalem te herbouwen, en er in te komen wonen. Wij hebben zo weinig reden om te
wensen, dat wij alleen op de aarde geplaatst zouden zijn, of zelfs in Jeruzalem, dat onze veiligheid,
ons gemak en gerief in grote mate afhangen van onze naburen en vrienden, hoe meer, hoe sterker,
"hoe meer zielen hoe meer vreugde." Het is de wijsheid van de bestuurders van een volk, om het
evenwicht te bewaren tussen stad en land, opdat de hoofdstad niet zo buitensporig groot is dat zij
het land uitput en verarmt, maar toch ook niet zo zwak is, dat zij niet instaat is het te beschermen.
Merk ml op: 

I. Vanwaar dit goede plan van Nehemia is gekomen. God gaf in mijn hart, zegt hij, vers 5. Elke
goede, Godvruchtige, of verstandige gedachte van ons hart, moeten wij erkennen van God te zijn
gekomen. Hij was het, die haar in ons heeft gegeven, want alle goede gave en alle goed werk is van
boven, Hij geeft kennis, Hij geeft genade, alles is van Hem, en daarom moet alles voor Hem zijn.
Wat door menselijke wijsheid gedaan wordt moet aan de leiding van de Goddelijke voorzienigheid
worden toegeschreven, Hij, die de landman onderricht van de wijze, Jesaja 28:26, onderricht ook
de staatsman. 

II. Welke methode hij volgde om het ten uitvoer te brengen. 

1. Hij riep de oversten en het volk tezamen, teneinde een nauwkeurig bericht te ontvangen van de
tegenwoordige staat van hun geslachten, van hun aantal en kracht, of vermogen, en van de plaats
waar zij gevestigd waren. Waarschijnlijk heeft hij hun, toen hij hen samenriep, bevolen om een
volledige opgave hiervan uit hun onderscheidene districten mee te brengen. En ik denk dat er niet
zovelen waren, of het kon wel spoedig gedaan worden. 

2. Hij onderzocht het geslachtsregister van degenen, die in het eerst waren uitgetogen, en
vergeleek er de tegenwoordige opgave mede, en daar hebben wij nu de herhaling van uit Ezra 2.
Het opschrift hier, vers 6, 7 is gelijkluidend met het opschrift daar, vers 1,2. Dit zijn de kinderen
van dat landschap, enz. Twee dingen van daar worden hier voor de tweede maal herhaald en
vermeld. 

A. De namen en het getal van hun verschillende geslachten, en: 

B. Hun gaven ten dienste van de tempel. De herhaling van deze opgaven kan dienen om ons te
kennen te geven welk een behagen de grote God schept in de personen, de geslachten en de
diensten van Zijn geestelijk Israël, en dat Hij daar zeer bijzonder kennis van neemt. Hij kent



degenen, die de Zijnen zijn, kent hen allen, kent hen bij name, heeft Zijn oog op het register van deze
kinderen van de gevangenschap en doet alles naar de alouden raad Zijns willens betreffende hen. 

a. Hier is een bericht van de hoofden van de onderscheidene geslachten, die het eerst uitgetogen
zijn, vers 6-69. Dienaangaande hebben wij op te merken: 

Ten eerste. Hoewel dit thans voor ons van weinig nut of belang schijnt te zijn, was het toen toch van
zeer groot nut, om te vergelijken wat zij geweest zijn met wat zij nu waren. Wij kunnen
veronderstellen dat hun aantal nu zeer was toegenomen, maar het was goed voor hen om hun klein
begin te gedenken, ten einde God te erkennen in de toeneming van hun geslachten. Hierdoor konden
ook hun geslachtsregisters bewaard blijven, de onderscheidingen van hun families in wezen worden
gehouden, totdat de Messias zou komen, om dan een einde te maken aan hun geslachtsrekeningen,
die om Zijnentwil bewaard waren gebleven, maar naderhand doelloos waren. Maar, 

Ten tweede. Er is veel verschil in de opgaven van de getallen in deze eerste lijst en die van Ezra. De
meesten ervan zijn nauwkeurig aan elkaar gelijk, sommigen met weinig verschil-van misschien een of
twee meer of minder-en daarom kan ik niet, zoals sommige Schriftuitleggers denken, dat de lijst in
Ezra een opgave was van hun getal bij hun eerste komst, en die in Nehemia een opgave was van hun
tegenwoordig getal, daar er nu minstens veertig jaren sedert hun eerste komst waren verlopen,
(sommigen achten dat het veel meer dan veertig jaren was), want wij kunnen niet denken dat
gedurende al die tijd in zovele gezinnen in het geheel geen of slechts weinige veranderingen waren
voorgekomen ten opzichte van hun aantal. Die verschillen kunnen wij dus veronderstellen ontstaan te
zijn hetzij uit de vergissingen van de overschrijvers, die in getallen licht kunnen voorkomen, of door
het verschil tussen de handschriften, waaraan zij ontleend zijn, of misschien gaf de ene lijst een
opgave van hun getal toen zij met Zerubbabel uit Babel zijn weggegaan, en de andere van hun aantal
toen zij in Jeruzalem zijn aangekomen. De som totaal is dezelfde hier als daar, behalve van de
zangers, mannelijke en vrouwelijke, daar bedroeg hun aantal tweehonderd, hier tweehonderd vijf en
veertig. Deze waren van niet zoveel gewicht, dat er nauwkeurig rekening van hen werd gehouden. 

b. Hier is een bericht van hun offeranden, die zij voor het werk Gods gegeven hebben, vers 70 en
verv. Dit verschilt zeer van dat in Ezra 2:68, 69, en het is zeer de vraag, of het wel dezelfde
contributie geldt. Hier begint de tirsatha, of opperlandvoogd, de offergaven, terwijl daar geen
melding van hem gemaakt wordt. En de enkele som, daar opgegeven, overtreft die van hier allen
tezamen. Het is echter waarschijnlijk wèl dezelfde, maar die opgave zal naar het een afschrift van de
lijst geschied zijn, en deze naar een ander, want het laatste vers is hetzelfde hier als in Ezra 2.vers 70
Geloofd zij God dat ons geloof en onze hoop niet gegrond zijn op de nauwkeurigheid van namen en
getallen, van geslachtslijsten en tijdrekenkundige lijsten, maar op de grote dingen van wet en
Evangelie. Wat ook aan het werk Gods gegeven wordt, Hij is niet onrechtvaardig, dat Hij het zou
vergeten, ook zal zelfs geen beker koud water, die in Zijn naam, en tot Zijn ere gegeven wordt,
onbeloond blijven. 



HOOFDSTUK 8

1 (8:2) Zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de Waterpoort; en zij
zeiden tot Ezra, den schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen, die de HEERE
Israel geboden had.
2 (8:3) En Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, beiden mannen en vrouwen, en allen,
die verstandig waren om te horen, op den eersten dag der zevende maand.
3 (8:4) En hij las daarin voor de straat, die voor de Waterpoort is, van het morgen licht aan tot op
den middag, voor de mannen en vrouwen, en de verstandigen; en de oren des gansen volks waren
naar het wetboek.
4 (8:5) En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hogen houten stoel, dien zij tot die zaak gemaakt
hadden, en nevens hem stond Mattithja, en Sema, en Anaja, en Uria, en Hilkia, en Maaseja, aan zijn
rechterhand; en aan zijn linkerhand Pedaja, en Misael, en Malchia, en Hasum, en Hasbaddana,
Zacharja en Mesullam.
5 (8:6) En Ezra opende het boek voor de ogen des gansen volks, want hij was boven al het volk; en
als hij het opende, stond al het volk.
6 (8:7) En Ezra loofde den HEERE, den groten God; en al het volk antwoordde: Amen, amen! met
opheffing hunner handen, en neigden zich, en aanbaden den HEERE, met de aangezichten ter aarde.
7 (8:8) Jesua nu, en Bani, en Serebja, Jamin, Akkub, Sabbethai, Hodia, Maaseja, Kelita, Azaria,
Jozabad, Hanan, Pelaja, en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn
standplaats.
8 (8:9) En zij lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk; en den zin verklarende, zo maakten zij,
dat men het verstond in het lezen.
9 (8:10) En Nehemia (dezelve is Hattirsatha) en Ezra, de priester, de schriftgeleerde, en de
Levieten, die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk: Deze dag is den HEERE, uw God, heilig;
bedrijft dan geen rouw, en weent niet; want al het volk weende, als zij de woorden der wet hoorden.
10 (8:11) Voorts zeide hij tot hen: Gaat, eet het vette, en drinkt het zoete, en zendt delen dengenen,
voor welken niets bereid is, want deze dag is onzen HEERE heilig; zo bedroeft u niet, want de
blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte.
11 (8:12) En de Levieten stilden al het volk, zeggende: Zwijgt, want deze dag is heilig, daarom
bedroeft u niet.
12 (8:13) Toen ging al het volk henen om te eten, en om te drinken, en om delen te zenden, en om
grote blijdschap te maken; want zij hadden de woorden verstaan, die men hun had bekend gemaakt.
13 (8:14) En des anderen daags verzamelden zich de hoofden der vaderen van het ganse volk, de
priesters en de Levieten, tot Ezra, den schriftgeleerde, en dat, om verstand te bekomen in de
woorden der wet.
14 (8:15) En zij vonden in de wet geschreven, dat de HEERE door de hand van Mozes geboden
had, dat de kinderen Israels in loofhutten zouden wonen, op het feest in de zevende maand;
15 (8:16) En dat zij het zouden luidbaar maken, en een stem laten doorgaan door al hun steden, en
te Jeruzalem, zeggende: Gaat uit op het gebergte, en haalt takken van olijfbomen, en takken van
andere olieachtige bomen, en takken van mirtebomen, en takken van palmbomen, en takken van
andere dichte bomen, om loofhutten te maken, als er geschreven is.
16 (8:17) Alzo ging het volk uit en haalden ze, en maakten zich loofhutten, een iegelijk op zijn dak,
en in hun voorhoven, en in de voorhoven van Gods huis, en op de straat der Waterpoort, en op de
straat van Efraimspoort.



17 (8:18) En de ganse gemeente dergenen, die uit de gevangenis waren wedergekomen, maakten
loofhutten, en woonden in die loofhutten; want de kinderen Israels hadden alzo niet gedaan sinds de
dagen van Jesua, den zoon van Nun, tot op dezen dag toe; en er was zeer grote blijdschap.
18 (8:19) En men las in het wetboek Gods dag bij dag, van den eersten dag tot den laatsten dag. En
zij hielden het feest zeven dagen, en op den achtsten dag den verbodsdag, naar het recht.



Ezra is dertien jaren voor Nehemia uit Babel gekomen, en toch hebben wij hier een goed werk, dat
hij deed, en dat tevoren gedaan had kunnen worden, maar niet gedaan werd voordat Nehemia
kwam, die niet zo’n geleerde, zo’n vaardig schriftgeleerde was als Ezra, maar een man was van een
meer levendige werkzame aard. Zijn ijver bracht Ezra’s geleerdheid in werking, en toen werden
grote dingen gedaan, zoals wij hier zien in: 

I. De openbare plechtige lezing en verklaring van de wet, vers 1-8.. 

II. De blijdschap die het volk moest te kennen geven vers 9-12. 

III. De plechtige viering van het Loofhuttenfeest overeenkomstig de wet, vers 13-18. 



Nehemia 8:1-8

Hier hebben wij een bericht van een plechtige Godsdienstige vergadering en van het goede werk,
dat in die vergadering gedaan werd, tot eer van God en tot stichting van de kerk. 

I. De tijd er voor was de eerste dag van de zevende maand, vers 2. Dat was de dag van de
gedachtenis van het geklank, die een sabbat, een rust, wordt genoemd, en op welke zij een heilige
samenroeping moesten hebben, Leviticus 23:24, Numeri 29:1. Maar dat was niet alles, het was op
die dag, dat het altaar werd opgericht en zij hun brandoffers begonnen te offeren na hun terugkeer
uit de gevangenschap, een weldadigheid Gods, die zij kortgeleden ervaren hadden, en die velen, die
toen leefden, zich nog konden herinneren. In dankbaar gedenken hieraan, hebben zij waarschijnlijk
van toen aan dit feest met meer dan gewone plechtigheid gevierd. Door Goddelijke gunsten, die nog
vers in het geheugen zijn en waarvan wij zelf de getuigen waren, moet, en zal ook meestal, ons hart
het meest getroffen zijn. 

II. De plaats was op _de straat voor de Waterpoort, vers 1, een ruime, brede straat, waar een
grote menigte bijeen kon komen, hetgeen in het voorhof van de tempel niet kon, want waarschijnlijk
was dit nu lang zo groot en ruim niet als dat van Salomo’s tempel, maar bidden en danken en
prediken zijn daden van Godsverering, die Gode even welbehaaglijk waren, en nog zijn, als zij in
deze of in die plaats worden gedaan. Deze gemeente, bijeengekomen in een straat van de stad, heeft
ongetwijfeld ervaren dat God in haar midden was. 

III. De personen, die bijeenkwamen, waren: al het volk, zij waren niet gedwongen om te komen,
maar hebben zich vrijwillig bijeenvergaderd en met onderling goedvinden. Niet alleen mannen
kwamen, maar ook vrouwen en kinderen, zovelen als begrijpen konden wat zij hoorden. Hoofden
van gezinnen moeten hun-gezin meenemen naar de plaats van de openlijke Godsverering. Vrouwen
en kinderen hebben zielen, die verlost en behouden moeten worden het is dus van zeer groot belang
voor hen om met het woord Gods bekend te worden en gebruik te maken van de middelen om
kennis en genade te verkrijgen. Als de kleinen tot verstand en begrip komen, moet men hen er aan
gewennen om de Godsdienstoefeningen bij te wonen. 

IV. De voorzitter van deze vergadering was Ezra, de priester, hij heeft deze dienst geleid. Niemand
zo geschikt als hij om de Schrift te verklaren en te prediken, die zo’n vaardig Schriftgeleerde was in
de wet van zijn Gods. 

1. Zijn roeping tot deze dienst was zeer duidelijk, want dienstdoende als priester en bekwaam zijnde
als Schriftgeleerde, zei het volk tot hem dat hij het boek van de wet van Mozes zou halen om
het voor hen te lezen, vers 1. God had hem bekwaamheid en gezag gegeven, en toen gaf het volk er
hem gelegenheid en een uitnodiging toe. Kennis is een geestelijke aalmoes, welke zij, die er toe
instaat zijn, aan ieder behoren te geven, die haar nodig heeft, aan iedereen, die er om vraagt. 

2. Zijn standplaats was zeer geriefelijk, hij stond op een hoge houten stoel, of toren die zij gemaakt
hadden voor het woord, zoals het oorspronkelijke luidt, voor de prediking van het woord, opdat
hetgeen hij te zeggen had met te meer bevalligheid, of sierlijkheid, of aangenaamheid, uitgesproken
zou worden, zoveel beter zou worden gehoord, en het oog van de hoorders op hem kon zijn,
waardoor hun aandacht zou opgewekt worden, zoals Lukas 4:20. 



3. Hij had verscheidene helpers, sommigen, die naast hem stonden, vers 4 zes aan zijn rechterhand,
en zeven aan zijn linkerhand. De kansel was of zo gemaakt, dat zij er allen in een rij op konden
staan, zoals op een galerij (maar dan zou hij nauwelijks een toren genoemd zijn kunnen worden), of
zij stonden aan lessenaars een weinig beneden hem, een trap lager. Sommigen denken dat hij hen liet
lezen als hij moede was, dat hij hen als bijzitters bij zich had, was tenminste een eer hun aangedaan
voor het aangezicht van het volk, opdat zij een ander maal voor dezelfde dienst gebruikt zouden
kunnen worden. Anderen, vermeld in vers 7, schenen op dezelfde tijd op andere plaatsen in de
nabijheid gebruikt te zijn, om de Schrift te lezen en te verklaren voor hen, die niet onder het bereik
van Ezra’s stem konden komen. Ook van deze waren er dertien priesters, wier lippen de
wetenschap zouden bewaren, Maleachi 2:7. Het is een grote zegen voor een volk om aldus voorzien
te zijn van leraren, die geschikt zijn om te onderwijzen. Gelukkig was Ezra om zulke helpers te
hebben, en gelukkig waren die helpers, om een leidsman en voorganger te hebben als Ezra was. 

V. De Godsdienstoefening van deze vergadering was niet ceremoniëel maar moreel, zij bestond in
bidden en prediken. Als voorzitter van de vergadering was Ezra: 

1. De mond van het volk bij God, en zij hebben zich liefdevol met hem verenigd. Hij loofde de
Heere als de grote God, gaf Hem eer door Zijn deugden te roemen en te bidden om Zijn gunst, en
het volk heeft, ten teken van hun instemming beide met zijn gebeden en zijn lofzeggingen, Amen
Amen gezegd, en hun handen opgeheven, ten teken dat hun begeerte naar God was en dat al hun
verwachting van Hem was, zij bogen ook hun hoofd ten teken van hun eerbied voor Hem en hun
onderworpenheid aan Hem. Aldus moeten wij God aanbidden, en ons tot Hem wenden, als wij het
woord Gods gaan lezen of horen, als degenen die God zien in Zijn woord, Hem zeer groot en zeer
goed zien. 

2. Gods mond bij het volk en zij hebben aandachtig naar Hem gehoord. Dit was het voornaamste
van deze plechtigheid, en merk op: 

A. Ezra bracht de wet voor de gemeente, vers 3. Hij had zich van het beste en nauwkeurigste
handschrift van de wet voorzien, en wat hij voor zijn eigen gebruik en genot had weggelegd, heeft hij
hier als een goed heer des huizes uit zijn schat voortgebracht tot welzijn van de gemeente. 

Merk op: 

a. Het boek van de wet moet niet opgesloten zijn in de studeerkamer van de Schriftgeleerde, maar
tot de gemeente gebracht worden, om voor hen in hun eigen taal te worden gelezen. 

b. Als leraren naar de kansel gaan, moeten zij hun Bijbel medenemen, Ezra heeft dit gedaan, daaruit
moeten zij hun kennis putten, en naar die regel moeten zij spreken, en zij moeten tonen dat zij dit
doen. Zie 2 Kronieken 17:9. 

B. Met grote eerbied en plechtigheid opende hij het boek voor de ogen van het hele volk vers 6.
Hij bracht het voort in het besef van de grote zegen van God over hen in hun dat boek te geven, hij
opende het in het besef van Zijn genade over hen in hun verlof te geven om het te lezen, dat het geen
besloten wel, geen verzegelde fontein was. Het nemen van een boek en het openen van zijn zegelen
zien wij met blijdschap en dankbaarheid gevierd, Openbaring 5:9. Laat ons leren om ons met statige



plechtigheid tot onze Godsdienstoefeningen te begeven, er niet roekeloos, lichtvaardig en gehaast bij
te wezen, laat ons bedenken wat wij doen als wij Gods boek in handen nemen en het openen, en
evenzo ook als wij onze knieen buigen in het gebed, en wat wij doen, moeten wij met bedaardheid
en nadenken doen, Prediker 5:1. 

C. Hij en anderen lazen in het boek van de wet van het morgenlicht aan tot op de middag, vers
4, en zij lazen duidelijk, vers 9. Het lezen van de Schrift in Godsdienstige bijeenkomsten is een
inzetting Gods, waardoor Hij geëerd en Zijn gemeente gesticht wordt. En bij bijzondere
gelegenheden moeten wij bereid zijn om vele uren achtereen naar het lezen en verklaren van Gods
woord te horen, deze hier hebben er aldus gedurende zes uren naar gehoord. Laat hen, die het
woord lezen en prediken, ook leren zich duidelijk verstaanbaar te maken, als degenen die begrijpen
wat zij lezen en zeggen, en zelf onder de indruk ervan zijn, en wensen dat zij, tot wie zij spreken, het
zullen verstaan, het zullen onthouden, en er door in het hart getroffen zullen worden. Het is een strik
des mensen, dat hij het heilige verslindt. 

D. Wat zij lazen, verklaarden zij, toonden er de bedoeling en betekenis van, en welk gebruik ervan
gemaakt moet worden, zij duidden de zin ervan aan in andere woorden zo maakten zij, dat men
het verstond in het lezen, vers 8, 9. Het is nodig dat zij, die het woord horen, het verstaan, want
anders is het voor hen slechts een lege klank van woorden, Mattheus 24:15. Daarom is het een
vereiste in hen, die door hun ambt leraren zijn, dat zij het woord uitleggen en er de zin en de
betekenis van aanduiden. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? en Hebt gij dit alles verstaan? zijn
goede vragen om aan de hoorders te doen, maar, "Hoe zouden wij toch kunnen, zo ons niet"
"iemand onderricht? is" een gepaste vraag, die zij aan hun leraren kunnen doen, Handelingen 8:30,
31. Lezen is goed, en prediken is goed, maar het verklaren brengt het lezen en het prediken tot
elkaar, waardoor het lezen zoveel beter verstaan wordt, en de prediking met des te meer kracht van
overtuiging tot het hart wordt gebracht. 

E. Het volk gedroeg zich zeer betamelijk toen hun het woord gelezen en verklaard werd. 

a. Met grote eerbied. Toen Ezra het boek opende, stond al het volk, vers 6, waarmee zij eerbied
betoonden, beide voor Ezra en voor het woord, dat hij ging lezen. Het betaamt dienaren te staan, als
hun meester tot hen spreekt ter ere van hun meester en om bereidwilligheid te betonen om te doen
wat hun gezegd wordt. 

b. Met grote vastheid en kalmte stonden zij op hun standplaats, vers 8, verscheiden leraren lazen
en verklaarden de Schrift op enige afstand van elkaar, en iedereen van het volk bleef op zijn plaats,
zij gingen niet eerst naar de een en dan weer naar de ander, om aanmerkingen op hen te maken,
maar stonden op hun plaats, teneinde noch anderen te storen noch zelf gestoord te worden. 

c. Met grote aandacht, de oren van het hele volk waren naar het wetboek, vers 4, waren er als
het ware aan gekluisterd, zij hoorden gretig en namen ieder woord ter harte. Het woord Gods
gebiedt aandacht, en verdient haar. Als wij door geen acht te geven bij het horen, ons veel laten
ontglippen, dan is er gevaar dat door vergeetachtigheid na het horen ons alles zal ontglippen. 



Nehemia 8:9-13 

Wij kunnen hier opmerken: 

I. Hoe de woorden van de wet, die voor hen gelezen waren, het volk hebben doorwond. De wet
werkt de dood en spreekt verschrikking, toont de mensen hun zonde, hun ellende en hun gevaar
vanwege de zonde, en dondert een vloek tegen een iegelijk, die niet blijft in ieder deel van zijn plicht.
Daarom hebben zij allen geweend toen zij haar hoorden, vers 10. Het was een goed teken, dat hun
hart week was zoals dat van Josia, toen hij de woorden van de wet hoorde. Zij weenden bij de
gedachte dat zij tegen God hadden overtreden en zich door hun menigvuldige overtredingen van de
wet aan Gods toorn hadden blootgesteld. Toen sommigen weenden, weenden allen, want allen
zagen zij zich schuldig voor God. 

II. Hoe zij vertroost werden door de woorden van vrede, die tot hen werden gesproken. Het was
goed dat zij zo getroffen en ontroerd werden door het woord van God, er de indruk van ontvingen,
maar zij moeten niet bovenmate treuren, inzonderheid niet op deze dag, omdat die dag de Heere
heilig was, het was één van de plechtige feestdagen, op welke het hun plicht was vrolijk te zijn. En
zelfs smart over de zonde moet onze blijdschap in God niet in de weg staan, maar haar veeleer
bevorderen, er ons voor bereiden. 

1. De leiders van de vergadering poogden het volk te stillen en te bemoedigen. 

a. Nu, en niet eerder in dit hoofdstuk, treedt Nehemia op, hij gaf acht op het wenen van het volk.
Aan Ezra deed het genoegen het volk zo onder de indruk te zien van het woord, maar Nehemia zei
hem dat dit wenen nu ontijdig was, deze dag was heilig, hij wordt een rust, een sabbat, genoemd,
Leviticus 23:24, en meest daarom met vreugde, lof en dankzegging gevierd worden, niet als een dag,
waarop zij hun zielen moesten verootmoedigen, en Ezra stemde hiermede in. Zij verboden het
volk rouw te bedrijven en te wenen, vers 10. Bedroeft u niet, vers 11. Zwijgt, bedroeft u niet,
vers 12. Alles is schoon op zijn tijd, gelijk wij niet vrolijk moeten wezen als God ons roept om rouw
te bedrijven, zo moeten wij ons niet beangstigen en bedroeven als God ons oorzaak geeft om ons te
verblijden. Zelfs smart over de zonde moet niet overdreven worden, niet zo bovenmate groot zijn
dat zij ons verhindert ons in God te verblijden, moet ons niet in de weg staan om God te dienen met
blijdschap. 

b. Zij bevalen hun van hun blijdschap te getuigen, het gewaad van de lof aan te doen, inplaats van
een benauwde geest. Zij stonden hun toe om ten teken van hun vreugde zich op een feestmaaltijd te
onthalen, beter dan op andere dagen te eten en te drinken, het vette te eten en het zoete te
drinken, maar dan moet dit gepaard gaan: 

a. met liefdadigheid jegens de armen, "zendt delen aam hen, voor wie niets bereid is, opdat uw
overvloed hun gebrek vervulle, opdat zij zich met u verblijden en hun lenden u zegenen." Christus
zegt aan hen, die een maaltijd aanrichten, dat zij er hun arme naburen op moeten nodigen, Lukas
14:13. Maar het is op een Godsdienstig feest inzonderheid plicht om, zowel als op een Godsdienstig
vasten "de" "ziel te openen voor de hongerige," Jesaja 58:7, 10. Gods milddadigheid moet ons
milddadig maken. Velen eten zelf het vette en drinken het zoete ja tot overdaad toe, die nooit delen,
nauwelijks kruimkens, toestaan aan de armen, en deze kunnen in de gelijkenis van de rijke man,



Lukas 16:19, hun eigen vonnis lezen. Maar dezulken weten niet, of bedenken niet, waartoe God hun
rijkdom geschonken heeft. 

Merk op: wij moeten niet slechts geven aan hen, die tot ons komen, maar gaven zenden aan hen, die
buiten ons gezicht zijn. Een milddadige beraadslaagt milddadigheden, en zoekt voorwerpen van
liefdadigheid. 

b. Het moet gepaard gaan met Godsvrucht, de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. Laat het
geen vleselijke, zinnelijke vreugde wezen maar heilige, geestelijke blijdschap, de blijdschap des
Heeren, blijdschap in de goedheid van God, onder de leiding en het bestuur van de genade Gods,
blijdschap voortkomende uit ons deel in de liefde en gunst van God en de tekenen van Zijn gunst.
Deze blijdschap zal uw sterkte zijn, moedig haar dus aan. Zij zal uw sterkte zijn: 

Ten eerste. Voor het volbrengen van de andere plichten van het feest, hoe meer wij ons verblijden in
onze Godsdienstige handelingen hoe overvloediger wij er in zijn zullen. 

Ten tweede. Voor al hetgeen gij te doen hebt in overeenstemming met de wet van God, die voor u
gelezen werd. Heilige blijdschap zal olie wezen voor de raderen van uw gehoorzaamheid. 

Ten derde. Voor het weerstaan van uw vijanden, die tegen u samenspannen. De blijdschap des
Heeren zal ons wapenen tegen de aanvallen van onze geestelijke vijanden, en ons de smaak doen
verliezen voor die genoegens, waarmee de verzoeker ons verlokt. 

2. De vergadering volgde de haar gegeven leiding. Hun wenen werd gestild, vers 12, en zij
maakten grote blijdschap, vers 13. Wij moeten altijd meester blijven van onze
gemoedsbewegingen, zodat zij, als zij gereed zijn uit te barsten, dadelijk weer in toom gehouden
kunnen worden zodra wij tot de overtuiging komen, dat het of ontijdig of onredelijk is. Hij, die aldus
zijn geest kan weerhouden, is beter dan die een stad inneemt. 

Merk op: 

a. Nadat zij geweend hadden, verblijdden zij zich, een heilig treuren bereidt de weg voor heilige
vreugde, die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien, zij, die beven onder de overtuiging
van het woord, kunnen zich verblijden in de vertroosting ervan. 

b. De grond van hun blijdschap was zeer goed, zij maakten blijdschap, niet omdat zij het vette
hadden te eten en het zoete hadden te drinken en veel goed gezelschap hadden, maar omdat zij de
woorden hadden verstaan, die men hun had bekendgemaakt. Het is een zeer grote zegen om de
Heilige Schriften te bezitten en hulpmiddelen om ze te verstaan, en wij hebben wel reden om ons
daarin te verblijden. Bijbels en dienaren van het Evangelie zijn de blijdschap van Gods Israël. Hoe
beter wij het woord van God verstaan, hoe meer vertroosting wij er in zullen vinden, want de
duisternis van droefheid en benauwdheid komt voort uit de duisternis van onwetendheid en dwaling.
Toen de woorden hun het eerst verklaard werden, weenden zij, maar toen zij ze verstonden, hebben
zij zich verblijd, daar zij eindelijk kostelijke, dierbare beloften vonden, gedaan aan hen, die berouw
hebben en zich bekeren, zodat er dus hoop was voor Israël. 



Nehemia 8:14-19 

Wij hebben hier: 

I. Dat het volk er zich opnieuw toe begaf om het woord te horen en te verstaan. Zij hadden het
grootste deel van een dag doorgebracht met bidden en horen, en toch waren zij die nieuwe maand
en sabbat zo weinig moe, dat zij, dat is hun oversten, de volgende dag-hoewel het toen geen
feestdag was-zich weer tot Ezra verzamelden, om hem het woord te horen verklaren, vers 14, en zij
vonden daar meer genot en voordeel in dan in enigerlei werelds genot of gewin. Als wij het woord
van God recht verstaan en er door aangedaan worden, dan zullen wij, hoe meer wij er mee bekend
worden, hoe meer verlangen er nog beter mee bekend te worden, zeggende: hoe zoet zijn Uwe
redenen mijn gehemelte geweest! Zij, die de Schriften goed verstaan zullen verlangen ze nog beter
te verstaan. Nu kwamen de priesters en Levieten zelf met de hoofden van de vaderen van het
hele volk tot Ezra, die vorst van de Schriftuitleggers, om verstand te bekomen in de woorden
der, of, zoals de kanttekening het heeft, opdat zij zouden onderwijzen in de woorden van de wet,
zij kwamen om zelf onderricht te worden, ten einde bekwaam gemaakt te worden om anderen te
kunnen onderwijzen. 

Merk op: 

1. Op de eerste dag heeft Ezra in zijn nederigheid hen als leraren met zich aan zijn rechter en zijn
linkerhand gesteld, vers 5 en 8, maar nu zij zich door die proefneming meer dan ooit bewust waren
geworden van hun eigen gebrek en van zijn uitnemendheid, hebben zij zich in hun ootmoed op de
tweede dag aan Ezra’s voeten gezet, om van hem te leren. 

2. Zij, die anderen willen onderwijzen, moeten zelf onderricht ontvangen. Priesters en Levieten
moeten eerst onderwezen worden, en dan moeten zij onderwijzen. 

II. Des volks gerede gehoorzaamheid in een bijzondere omstandigheid, zodra zij op hun plicht hierin
gewezen waren. Waarschijnlijk heeft Ezra naar de wijsheid Gods, die in zijn hand was, Ezra
7:25, toen zij zich op de tweede dag van de zevende maand tot hem wendden, om onderricht te
worden in de wet, hun de wetten gelezen betreffende de feesten van die maand, en onder anderen
die voor het Loofhuttenfeest, Leviticus 23:34, Deuteronomium 16:13. Leraren moeten niet alleen
prediken wat waar en goed is, maar ook wat tijdig en geschikt is, ieder dagwerk schikken naar
deszelfs dag. 

Hier zien wij: 

1. Hoe zij Gods gebod omtrent het Loofhuttenfeest vonden, vers 15, 16. Zij vonden een gebod
desbetreffende in de wet. Zij, die naarstig de Schriften onderzoeken, zullen er dingen in geschreven
vinden, die zij hadden vergeten of niet genoeg opgemerkt hadden. Dit Loofhuttenfeest was een
gedachtenis aan hun wonen in tenten in de woestijn, een voorstelling van onze tabernakel toestand in
deze wereld, en een type van de heilige blijdschap van de Evangelie kerk. De bekering van de
heidenen tot het geloof van Christus is voorzegd onder het beeld van dit feest, Zacheria 14:16. Zij
zullen komen "om te vieren het feest van de loofhutten," als hebbende hier geen blijvende stad. Dit
feest moest in al hun steden worden uitgeroepen. Het volk moest zelf takken van bomen gaan halen,



(die te Jeruzalem woonden, haalden ze van de Olijfberg), en loofhutten ervan maken, waarin zij
moesten wonen, voorzover het weer het toeliet, en vrolijk zijn gedurende het feest. 

2. Deze inzetting nauwkeurig waargenomen, vers 17, 18. Wij lezen en horen het woord op Gode
welbehaaglijke wijze en met nut en voordeel voor onze ziel, als wij doen naardat er in geschreven is,
en als wij de plichten, die wij veronachtzaamd hebben, weer ter harte nemen en getrouw
volbrengen. 

A. Zij namen de ceremonie waar, zij zaten in loofhutten, die de priesters en Levieten opgericht
hadden in de voorhoven van de tempel, zij, die huizen hadden, zetten de loofhutten op de daken
ervan, of in de voorhoven, en zij die deze geriefelijkheden niet hadden, zetten ze op de straat. Dit
feest is gemeenlijk gevierd geworden, 2 Kronieken 5:3, Ezra 3:4, maar nooit met zoveel plechtigheid
als nu, sedert de tijd van Jozua, toen zij pas in Kanaän gevestigd waren, gelijk zij er nu opnieuw in
waren gevestigd. Die mens bemint zijn huis al te veel, die het niet van zich kan verkrijgen om het, in
onderwerping hetzij aan een inzetting Gods, of aan een leiding van Zijn voorzienigheid, voor een
wijle te verlaten. 

B. Zij gaven acht op het wezen van de zaak, want anders zou de ceremonie, hoe betekenisvol zij
ook was, voor hen van geen betekenis zijn geweest. 

a. Zij deden het met blijdschap, met zeer grote blijdschap, zich verheugende in God en in Zijn
goedertierenheid over hen. Al hun heilige feesten, maar inzonderheid dit feest, moesten met
blijdschap gevierd worden hetgeen strekte tot eer van God en tot hun aanmoediging in Zijn dienst. 

b. Zij hebben gedurende al de dagen van het feest het lezen en verklaren van het woord Gods
bijgewoond, vers 19. Zij gebruikten hun ledige tijd voor dat goede werk, zulke ledige uren kunnen
niet beter doorgebracht worden dan in het bestuderen van de Schrift. God had bevolen dat op dit
Loofhuttenfeest de wet gelezen zou worden, eens in de zeven jaren. Of dit nu dat jaar van de
vrijlating was, waarin die dienst gehouden moest worden, Deuteronomium 31:10, 11, blijkt niet,
maar al de dagen van het feest brachten zij toch door met dat goede werk, en op de achtste dag
was er een plechtige samenroeping, zoals God geboden had, waarop zij de plechtigheid op de twee
en twintigsten dag van de maand eindigden. Toch zijn zij toen niet uiteen gegaan, want de vier en
twintigste dag was bestemd om met vasten en bidden doorgebracht te worden. Heilige vreugde
moet ons niet ongeschikt maken voor droefheid naar God, evenmin als Godvruchtige droefheid
heilige blijdschap moet in de weg staan. 



HOOFDSTUK 9

1 Voorts op den vier en twintigsten dag dezer maand verzamelden zich de kinderen Israels met
vasten en met zakken, en aarde was op hen.
2 En het zaad Israels scheidde zich af van alle vreemden. En zij stonden, en deden belijdenis van hun
zonden en hunner vaderen ongerechtigheden.
3 Want als zij opgestaan waren op hun standplaats, zo lazen zij in het wetboek des HEEREN, huns
Gods, een vierendeel van den dag; en op een ander vierendeel deden zij belijdenis, en aanbaden den
HEERE, hun God.
4 Jesua nu, en Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani en Chenani, stonden op het hoge
gestoelte der Levieten, en riepen met luider stem tot den HEERE, hun God;
5 En de Levieten, Jesua, en Kadmiel, Bani, Hasabneja; Serebja, Hodia, Sebanja, Petahja, zeiden:
Staat op, looft den HEERE, uw God, van eeuwigheid tot in eeuwigheid; en men love den Naam
Uwer heerlijkheid, die verhoogd is boven allen lof en prijs!
6 Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al hun heir, de
aarde en al wat daarop is, de zeeen en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; en het heir der
hemelen aanbidt U.
7 Gij zijt die HEERE, de God, Die Abram hebt verkoren, en hem uit Ur der Chaldeen uitgevoerd;
en Gij hebt zijn naam gesteld Abraham.
8 En Gij hebt zijn hart getrouw gevonden voor Uw aangezicht, en hebt een verbond met hem
gemaakt, dat Gij zoudt geven het land der Kanaanieten, der Hethieten, der Amorieten, en der
Ferezieten, en der Jebusieten, en der Girgasieten, dat Gij het zijn zade zoudt geven; en Gij hebt Uw
woorden bevestigd, omdat Gij rechtvaardig zijt.
9 En Gij hebt aangezien onzer vaderen ellende in Egypte, en Gij hebt hun geroep gehoord aan de
Schelfzee;
10 En Gij hebt tekenen en wonderen gedaan aan Farao, en aan al zijn knechten, en aan al het volk
zijns lands; want Gij wist, dat zij trotselijk tegen hen handelden; en Gij hebt U een Naam gemaakt,
als het is te dezen dage.
11 En Gij hebt de zee voor hun aangezicht gekliefd, dat zij in het midden der zee op het droge zijn
doorgegaan; en hun vervolgers hebt Gij in de diepten geworpen, als een steen in sterke wateren.
12 En Gij hebt ze des daags geleid met een wolkkolom, en des nachts met een vuurkolom, om hen
te lichten op den weg, waarin zij zouden wandelen.
13 En Gij zijt neergedaald op den berg Sinai, en hebt met hen gesproken uit den hemel; en Gij hebt
hun gegeven rechtmatige rechten, en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden.
14 En Gij hebt Uw heiligen sabbat bekend gemaakt; en Gij hebt hun geboden, en inzettingen en een
wet bevolen, door de hand van Uw knecht Mozes.
15 En Gij hebt hun brood uit den hemel gegeven voor hun honger, en hun water uit de steenrots
voortgebracht voor hun dorst; en Gij hebt tot hen gezegd, dat zij zouden ingaan om te erven het
land, waarover Gij Uw hand ophieft, dat Gij het hun zoudt geven.
16 Maar zij en onze vaders hebben trotselijk gehandeld, en zij hebben hun nek verhard, en niet
gehoord naar Uw geboden;
17 En zij hebben geweigerd te horen, en niet gedacht aan Uw wonderen, die Gij bij hen gedaan
hadt, en hebben hun nek verhard, en in hun wederspannigheid een hoofd gesteld, om weder te keren
tot hun dienstbaarheid. Doch Gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en
groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten.



18 Zelfs, als zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden, en gezegd: Dit is uw God, Die u uit Egypte
heeft opgevoerd; en grote lasteren gedaan hadden;
19 Hebt Gij hen nochtans door Uw grote barmhartigheid niet verlaten in de woestijn; de wolkkolom
week niet van hen des daags, om hen op den weg te leiden, noch de vuurkolom des nachts, om hen
te lichten, en dat, op den weg, waarin zij zouden wandelen.
20 En Gij hebt Uw goeden Geest gegeven om hen te onderwijzen; en Uw Manna hebt Gij niet
geweerd van hun mond, en water hebt Gij hun gegeven voor hun dorst.
21 Alzo hebt Gij hen veertig jaren onderhouden in de woestijn; zij hebben geen gebrek gehad; hun
klederen zijn niet veroud, en hun voeten niet gezwollen.
22 Voorts hebt Gij hun koninkrijken en volken gegeven, en hebt hen verdeeld in hoeken. Alzo
hebben zij erfelijk bezeten het land van Sihon, te weten, het land des konings van Hesbon, en het
land van Og, koning van Basan.
23 Gij hebt ook hun kinderen vermenigvuldigd, als de sterren des hemels; en Gij hebt hen gebracht
in het land, waarvan Gij tot hun vaderen hadt gezegd, dat zij zouden ingaan om het erfelijk te
bezitten.
24 Alzo zijn de kinderen daarin gekomen, en hebben dat land erfelijk ingenomen; en Gij hebt de
inwoners des lands, de Kanaanieten, voor hun aangezicht ten ondergebracht, en hebt hen in hun
hand gegeven, mitsgaders hun koningen en de volken des lands, om daarmede te doen naar hun
welgevallen.
25 En zij hebben vaste steden en een vet land ingenomen, en erfelijk bezeten, huizen, vol van alle
goed, uitgehouwen bornputten, wijngaarden, olijfgaarden en bomen van spijze, in menigte; en zij
hebben gegeten, en zijn zat en vet geworden, en hebben in wellust geleefd, door Uw grote
goedigheid.
26 Maar zij zijn wederspannig geworden, en hebben tegen U gerebelleerd, en Uw wet achter hun
rug geworpen, en Uw profeten gedood die tegen hen betuigden, om hen te doen wederkeren tot U;
alzo hebben zij grote lasteren gedaan.
27 Daarom hebt Gij hen gegeven in de hand hunner benauwers, die hen benauwd hebben; maar als
zij in den tijd hunner benauwdheid tot U riepen, hebt Gij van den hemel gehoord, en hun naar Uw
grote barmhartigheden verlossers gegeven, die hen uit de hand hunner benauwers verlosten.
28 Maar als zij rust hadden, keerden zij weder om kwaad te doen voor Uw aangezicht; zo verliet
Gij hen in de hand hunner vijanden, dat zij over hen heersten; als zij zich dan bekeerden, en U
aanriepen, zo hebt Gij hen van den hemel gehoord, en hebt hen naar Uw barmhartigheden tot vele
tijden uitgerukt.
29 En Gij hebt tegen hen betuigd, om hen te doen wederkeren tot Uw wet; maar zij hebben
trotselijk gehandeld, en niet gehoord naar Uw geboden, en tegen Uw rechten, tegen dezelve hebben
zij gezondigd, door dewelke een mens, die ze doet, leven zal; en zij hebben hun schouder
teruggetogen, en hun nek verhard, en niet gehoord.
30 Doch Gij vertoogt het vele jaren over hen, en betuigdet tegen hen door Uw Geest, door den
dienst Uwer profeten, maar zij neigden het oor niet; daarom hebt Gij hen gegeven in de hand van de
volken der landen.
31 Doch door Uw grote barmhartigheden hebt Gij hen niet vernield, noch hen verlaten; want Gij zijt
een genadig en barmhartig God.
32 Nu dan, o onze God, Gij grote, Gij machtige, en Gij vreselijke God, Die het verbond en de
weldadigheid houdt; laat voor Uw aangezicht niet gering zijn al de moeite, die ons getroffen heeft,
onze koningen, onze vorsten, en onze priesteren; en onze profeten, en onze vaderen, en Uw ganse
volk, van de dagen der koningen van Assur af tot op dezen dag.



33 Doch Gij zijt rechtvaardig, in alles, wat ons overkomen is; want Gij hebt trouwelijk gehandeld,
maar wij hebben goddelooslijk gehandeld.
34 En onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze vaders hebben Uw wet niet gedaan; en
zij hebben niet geluisterd naar Uw geboden, en naar Uw getuigenissen, die Gij tegen hen betuigdet.
35 Want zij hebben U niet gediend in hun koninkrijk, en in Uw menigvuldig goed, dat Gij hun gaaft,
en in dat wijde en dat vette land, dat Gij voor hun aangezicht gegeven hadt; en zij hebben zich niet
bekeerd van hun boze werken.
36 Zie, wij zijn heden knechten; ja, het land, dat Gij onzen vaderen gegeven hebt, om de vrucht
daarvan, en het goede daarvan te eten, zie, daarin zijn wij knechten.
37 En het vermenigvuldigt zijn inkomste voor den koningen, die Gij over ons gesteld hebt, om onzer
zonden wil; en zij heersen over onze lichamen en over onze beesten, naar hun welgevallen; alzo zijn
wij in grote benauwdheid.
38 En in dit alles maken wij een vast verbond en schrijven het; en onze vorsten, onze Levieten en
onze priesteren zullen het verzegelen.



De tiende dag van de zevende maand, tussen het feest van de gedachtenis van het geklank, Hoofdst.
8:3 en het Loofhuttenfeest, vers 15, was bestemd om de verzoendag te zijn, wij hebben alle reden
om te denken dat die dag nauwgezet werd waargenomen, hoewel er geen melding van wordt
gemaakt. Maar hier hebben wij een bericht van een vasten, dat veertien dagen later gehouden werd,
met betrekking tot de tegenwoordige stand van hun zaken, en evenals de verzoendag was het een
dag van verootmoediging. Er is een tijd om te wenen, zowel als een tijd om te lachen. Wij hebben
hier het bericht 

I. Hoe dit vasten werd gehouden, vers 1-3.. 

II. Wat de onderwerpen waren van gebed tot God, dat bij deze gelegenheid gedaan werd, waarin
zij dankerkentenis deden van Gods goedertierenheden en een boetvaardige belijdenis van hun
zonde, en zich met ootmoed onderwierpen aan de rechtvaardige hand van God in de oordelen, die
over hen gebracht werden, en eindigden met een plechtig besluit van vernieuwde gehoorzaamheid,
vers 4-38. 



Nehemia 9:1-3 

Wij hebben hier een algemeen bericht van een openbaar vasten gehouden door de kinderen Israëls,
waarschijnlijk op bevel van Nehemia door en met het advies en de instemming van de hoofden van
de vaderen. Het was een vasten, door mensen verordineerd, maar zulk een vasten als God
verkiest, want, 

1. Het was een dag om de ziel te kwellen Jeremia 58:5. Waarschijnlijk zijn zij in de voorhoven des
tempels bijeengekomen, en daar verschenen zij, bedekt met zakken, in de houding van
rouwbedrijvenden, met aarde op hun hoofd, vers 1. Door deze uitwendige tekenen van smart en
verootmoediging gaven zij eer aan God, namen zij voor zich de beschaamdheid des aangezichts, en
wekten zij elkaar op tot berouw en bekering. Zij werden weerhouden van te wenen, Hoofdstuk
8:10, maar nu werd hun gezegd te wenen. De vreugde van onze heilige feesten moet plaats maken
voor de smart van ons plechtig vasten, als dit gekomen is. Alles is schoon op zijn tijd. 

2. Het was een dag "om de knopen van de goddeloosheid los te" "maken," en dat is het vasten
hetwelk God verkiest, Jesaja 58:6. Zonder dit is ons gaan in zak en as slechts scherts of spotternij.
Omdat het zaad Israëls een heilig zaad was, gewijd aan God en voortreffelijker dan hun naburen,
hebben zij zich afgescheiden van alle vreemden met wie zij zich hadden vermengd en zich hadden
verzwagerd, vers 2. Ezra had hen enige jaren tevoren gescheiden van hun vreemde vrouwen, maar
zij waren weer in dezelfde zonde gevallen, en hadden of huwelijken met hen aangegaan, of
vriendschapsbetrekkingen met hen aangeknoopt, en waren in zo’n vertrouwelijker omgang met hen
gekomen, dat het hun tot een strik werd. Maar nu scheidden zij zich af van de vreemde kinderen,
zowel als van de vreemde vrouwen. Zij die zich door gebed en verbond bij God willen voegen,
moeten scheiden van de zonden en van de zondaren, want wat gemeenschap heeft het licht met
de duisternis? 

3. Het was een dag van gemeenschapsoefening met God, zij hebben "Hem," ja "Hem gevast,"
Zacheria 7:5.. 

a. Zij spraken totHem in het gebed, offerden Hem hun Godvruchtige aandoeningen in hun belijdenis
van zonde en hun aanbidding van Hem als de Heere en hun God. Vasten zonder gebed is een
lichaam zonder een ziel. 

b. Door Zijn woord hoorden zij Hem spreken tot hen, want zij lazen in het boek van de wet, hetgeen
zeer gepast is op vastendagen, opdat wij in de spiegel van de wet onze gebreken en
verontreinigingen zien zullen, en zullen weten wat wij hebben te erkennen en wat wij moeten
verbeteren. Het woord zal het gebed leiden en opwekken, want door het woord komt de Geest
onze zwakheden te hulp. 

Merk op, hoe de tijd gelijkelijk verdeeld was tussen deze twee. Drie uren-want dat is het vierde
gedeelte van een dag-brachten zij door met het lezen, verklaren en toepassen van de Schrift, en drie
uren met het belijdenis doen van hun zonde en met gebed, zodat zij zes uren achter elkaar bleven en
al die tijd doorbrachten in plechtige Godsdienstige handelingen zonder te zeggen: Zie wat een
vermoeidheid! Door die afwisseling in hun Godsdienstoefening werd zij minder eentonig, en gelijk
het woord, dat zij lazen hun stof gaf voor gebed, zo heeft het gebed hun het woord nog meer nuttig



doen zijn. Bisschop Patrick denkt dat zij al de twaalf uren van de dag in Godsdienstoefeningen
doorbrachten, dat zij van zes uur tot negen uur in de morgen lazen, en dan van negen tot twaalf uur
baden, van twaalf tot drie uur wederom lazen, en van drie uur tot zes uur in de avond weer baden.
Het werk van een vastendag is een goed werk, en daarom moeten wij pogen om een dagwerk
ervan tot een goeden dag werk te maken. 



Nehemia 9:4-38 

Wij hebben hier een bericht hoe het werk op deze vastendag gedaan werd. 

I. De namen van de leraren, die dienst deden. Zij worden tweemaal opgegeven, vers 4, 6, met
slechts enige verandering in de namen. Hetzij dat zij de een na de ander gebeden hebben naar de
regel door de apostel gegeven: Gij "kunt allen, de een na de ander," "profeteren," 1 Corinthiers
14:31, of, naar sommigen denken, er waren acht onderscheidene vergaderingen op enige afstand
van elkaar, en ieder van deze werd geleid door een Leviet. 

II. Het werk zelf, dat zij deden. 

1. Zij baden tot God, riepen tot Hem met luider stem, vers 4, om vergeving van Israëls zonden en
om Gods gunst over hen. Zij riepen luid, niet opdat God hen te beter zou horen zoals de aanbidders
van Baäl gedaan hebben maar opdat het volk hen zou kunnen horen en om hun vurigheid van geest
op te wekken. 

2. Zij loofden God, want God te loven is niet ongepast of ontijdig op een vastendag, in al onze
Godsdienstige verrichtingen moet het ons doel en streven zijn aan God de eer te geven van Zijn
naam. 

De inhoud van hun gebeden wordt ons hier meegedeeld, hetzij dat die vooraf opgesteld werd als een
leidraad voor de Levieten, waarover zij dan konden uitweiden, of later herdacht als de hoofden,
waarbij zij in hun gebed uitvoerig stilstonden, maar dit is niet zeker. Ongetwijfeld werd veel meer
gezegd dan hier wordt meegedeeld, want anders zou het belijdenis doen van zonde en het aanbidden
van God niet het vierde deel van een dag in beslag hebben genomen, en nog veel minder twee vierde
delen. 

In dit plechtig spreken tot God hebben wij: 

A. Een eerbiedige aanbidding van God als een volmaakt en hoogheerlijk Wezen, en de bron van alle
bestaan, vers 5, 6. De vergadering wordt uitgenodigd om haar instemming hiermede te kennen te
geven door op te staan en zo wendt de leraar zich tot God: Geloofd zij de Naam Uwer
heerlijkheid. God wordt hier aangebeden: 

a. Als de ene, eniglevende en ware God Gij alleen zijt JHWH, uit Uzelf bestaande en onafhankelijk,
buiten U is er geen God. 

b. Als de Schepper aller dingen. Gij hebt gemaakt de hemel, de aarde en de zeeën en alles wat er
in is. Het eerste artikel van ons geloof wordt gepast tot het eerste artikel gemaakt van onze lof. 

c. Als de groten beschermer van de gehele schepping: "Gij onderhoudt alle schepselen, waaraan Gij
het aanzijn hebt gegeven." Gods voorzienig verzorgen strekt zich uit over de hoogste wezens, want
zij hebben het nodig, en over de geringsten, want zij worden door Hem niet veronachtzaamd. Wat
God gemaakt heeft zal Hij bewaren, wat Hij doet zal in eeuwigheid zijn, Prediker 3:14. 



d. Als het voorwerp van van de schepselen lof, het heir van de hemelen, de wereld van de heilige
engelen, aanbidt U, vers 6. Maar Uw naam is verhoogd boven allen lof en prijs, hij heeft de lof
van de schepselen niet nodig, ook wordt door die lof niets toegevoegd aan zijn heerlijkheid. Het
beste loven van Gods naam, zelfs dat van de engelen zelf, blijft nog ver achter bij wat hij waardig is.
Hij is niet slechts verheven boven onze lof, maar boven alle lof. Voeg al de lof van hemel en aarde
tezamen, en dan is nog het duizendste deel niet gezegd van hetgeen van de heerlijkheid Gods zou
kunnen en moeten gezegd worden. Onze goedheid raakt niet tot Hem. 

B. Een dankbare erkentenis van Gods gunsten aan Israël bewezen, waarvan velen hier ordelijk voor
Zijn aangezicht opgesomd worden, en zeer ter zake, want: 

a. Wij moeten alle gelegenheden te baat nemen om de goedertierenheden des Heeren te vermelden,
en in elk gebed moeten wij Hem dank bewijzen. 

b. Als wij onze zonden belijden, dan is het goed om te letten op de goedertierenheden van God als
verzwaringen van onze zonden, opdat wij des te meer verootmoedigd en beschaamd zullen zijn en
ons bij de schandelijke naam van ondankbaren zullen noemen. 

c. Als wij in de tijd van de benauwdheid tot God gaan, om genade en hulp van Hem te verkrijgen,
dat is het een aanmoediging voor ons geloof en onze hoop, om terug te zien op onze eigen en van
onze vaderen ervaring, "Heere, Gij hebt ons vroeger wèlgedaan, zal dit dan nu ongedaan worden
gemaakt? Zijt Gij niet nog dezelfde God? 

Laat ons kort de bijzondere voorbeelden nagaan van Gods goedertierenheden jegens Israël, die hier
weer verhaald worden. 

Ten eerste. De roeping van Abraham, vers 7. God heeft hem vele gunsten bewezen. "Gij hebt hem
verkoren." Zijn genade in hem was machtig om hem uit Ur van de Chaldeën te brengen en, door
hem de naam Abraham te geven, heeft Hij hem geëerd als de Zijne en hem verzekerd dat hij de
vader van vele volken zal worden. "Aanschouwt Abraham, uw vader." Jesaja 51:2, en ziet in hem
vrije genade verheerlijkt. 

Ten tweede. Het verbond, dat God met hem gemaakt heeft, om aan hem en zijn zaad het land
Kanaän te geven, een type van het betere land, vers 8. En dit verbond was vast, want God heeft
Abrahams hart getrouw bevonden voor Zijn aangezicht, en Hij heeft het getrouw bevonden omdat
Hij het getrouw gemaakt had (want het geloof is niet van ons, het is Gods gave), en daarom
vervulde Hij Zijn woorden. want bij de oprechten houdt Hij zich oprecht en waar Hij een getrouw
hart vindt, zal Hij een getrouw God worden bevonden. 

Ten derde. De verlossing van Israël uit Egypte, vers 9-11. Het was een geschikte tijd om die thans
te gedenken, nu zij smeekten om de voltooiing van hun verlossing uit Babel. Toen werden zij verlost
uit mededogen met hun benauwdheid, in antwoord op hun geroep, en om de hoogmoed en
onbeschaamdheid van hun vervolgers tegen te staan, waarin zij trots gehandeld hebben, heeft God
getoond "boven hen te zijn," Exodus 18:11, en zo verkreeg Hij zich een naam, want Hij zei: "Ik zal
verheerlijkt worden aan" "Farao, " zelfs tot op de huidige dag wordt de naam van God verheerlijkt
voor dat wonder. Het werd gedaan door een wonder, tekenen en wonderen werden gedaan om het



tot stand te brengen, hun verlossing was het verderf van hun vijanden, zij werden in de diepte
geworpen, even onherstelbaar als een steen in sterke wateren. 

Ten vierde. Hun geleid worden in de woestijn door een wolk en vuurkolom, die hun de weg wees,
waarin zij zouden wandelen, het teken gaf wanneer zij moesten verreizen en wanneer zij moesten
rusten, al hun pleisterplaatsen regelde, vers 12. Zij was ook een zichtbaar teken van Gods
tegenwoordigheid onder hen om hen te leiden en te behoeden. Zij maken hier nogmaals melding van,
vers 19 opmerkende dat, hoewel zij door hun zonden God er toe hadden kunnen brengen om zich
van hen terug te trekken en hen over te laten om in de woestijn te verdwalen en om te komen, Hij
hen in Zijn menigvuldige goedertierenheid toch is blijven leiden, de wolk en vuurkolom niet van hen
heeft weggenomen. Als zegeningen, die wij verbeurd hebben, ons niet worden ontnomen, dan zijn
wij gehouden en verplicht om er dubbel denkbaar voor te wezen. 

Ten vijfde. De overvloedige voorziening, die er voor hen gemaakt was in de woestijn, opdat zij niet
zouden omkomen van honger. Gij hebt hun brood uit de hemel gegeven, en hun water uit de
steenrots voortgebracht, vers 15, en om hun moed levendig te houden, een belofte gegeven, dat zij
zullen ingaan in Kanaän om het erfelijk te bezitten. Zij hadden spijs en drank geschikt voedsel op de
weg, en het goede land aan het einde van hun reis, wat wilden zij meer? Ook dit wordt herhaald,
vers 20, 21, als hetgeen voor hen aanhield in weerwil van hun zonden, Veertig jaren hebt Gij hen
onderhouden. Nooit was een volk zolang gekoesterd en verpleegd, en zo teder, er werd wonderlijk
voor hen gezorgd, in zo’n lange tijd zijn hun klederen niet verouderd, en, hoewel hun weg ruw
was, zijn hun voeten niet gezwollen, want zij werden als op arendsvleugelen gedragen. 

Ten zesde. De wetgeving op de berg Sinaï. Dat was de grootste gunst, die hun werd bewezen, en de
grootste eer, die hun werd aangedaan. De Wetgever was groot en heerlijk vers 13. "Gij zondt niet
slechts, maar zijt zelf nedergekomen, en hebt met hen" "gesproken," Deuteronomium 4:33. De wet,
die gegeven was, was zeer goed, geen volk op aarde had zó "rechtmatige rechten en" "getrouwe
wetten, goede inzettingen en geboden," Deuteronomium 4:8. De zedelijke en rechterlijke
voorschriften waren waar en recht, gegrond op de natuurlijke billijkheid en de eeuwige redenen van
goed en kwaad, en zelfs de ceremoniële inzettingen waren goed, tekenen van Gods goedheid jegens
hen en typen van de Evangeliegenade. Er wordt bijzonder nota genomen van de wet van het vierde
gebod als een grote gunst jegens hen. Gij hebt hun Uw heiligen sabbat bekend gemaakt, hetgeen
een teken was van Gods bijzondere gunst jegens hen, hen onderscheidende van de heidenen, die
van God waren afgevallen, en dit aloude gedeelte van de geopenbaarde Godsdienst geheel hadden
verloren en tevens een middel was om hun gemeenschap met God te onderhouden. En met de wet
en de sabbat gaf Hij Zijn goeden Geest om hen te onderwijzen, vers 20. Behalve de wet op de berg
Sinai gegeven, waren de vijf boeken van Mozes, die hij, van de Heilige Geest gedreven zijnde,
heeft geschreven, een voortdurend onderricht voor hen, inzonderheid het boek van Deuteronomium
waarin Gods Geest hen door Mozes ten volle onderricht gaf. Bezaleël was "vervuld met de Geest
Gods," Exodus 31:3, ook Jozua, Numeri 27:18, en Kaleb. 

Ten zevende. Dat zij in het bezit werden gesteld van Kanaän, dat goede land, en van koninkrijken
en volken, vers 22. Zij werden zo vermenigvuldigd, dat zij het konden bevolken, vers 23, en zij
waren zo zegevierend, dat zij er meester van werden, vers 24, de volken werden in hun handen
gegeven, om met hen te doen naar hun welgevallen, hun voeten op de nek van hun koningen te
zetten, zo hun dit behaagde. Aldus verkregen zij een gelukkige vestiging, vers 25. Beschouw hun



steden gij ziet ze wèl versterkt. Beschouw hun huizen, gij bevindt ze fraai en wèl voorzien van allerlei
rijke goederen. Neem het land in ogenschouw. en gij zult zeggen dat gij nooit zo’n vet land gezien
hebt, zo wèl voorzien van wijngaarden en olijfgaarden. Dit alles vonden zij voor hen gereed liggen,
en zo verlustigden zij zich in de gaven van Gods grote goedheid. Zij konden niet wensen meer
welgesteld en gelukkig te zijn dan zij waren of hadden kunnen wezen in Kanaän, indien zij niet door
hun zonden die gunsten hadden verbeurd en verloren. 

Ten achtste. Gods grote bereidwilligheid om hun zonden te vergeven en verlossing voor hen te
werken, als zij door hun tergingen Zijn oordelen over zich hadden gebracht. Toen zij in de woestijn
waren, bevonden zij Hem een God van vergeving, vers 17, die daar Zijn naam had uitgeroepen:
als vergevende de ongerechtigheid, de overtreding en de zonde, die de macht heeft om te
vergeven, gewillig is om te vergeven en er in roemt. Hoewel zij Hem verlieten, heeft Hij hen niet
verlaten, zoals Hij rechtvaardiglijk gekund had, maar bestendigde Zijn zorg en gunst over hen. Later
toen zij in Kanaän gevestigd waren, hebben zij zich door hun zonden verkocht in de hand van hun
vijanden, maar op hun onderwerping en nederig smeken gaf Hij hun verlossers, vers 27, de
richters, door wie God menige grote verlossing voor hen gewrocht heeft, als zij op de rand van het
verderf waren gekomen. Dit deed Hij, niet om enigerlei verdienste van hen, want zij verdienden niets
dan kwaad, maar om Zijn menigvuldige goedertierenheid. 

Ten negende. De vermaningen en waarschuwingen, die Hij hun gaf door Zijn profeten. Als Hij hen
verloste uit hun benauwdheid, betuigde Hij tegen hun zonden, vers 28, 29, opdat zij hun
verlossingen niet zouden beschouwen als een door de vingers zien van hun goddeloosheid. Hetgeen
bedoeld was met al het getuigen van de profeten tegen hen was hen terug te brengen tot Gods wet,
hen hun hals te doen leggen onder haar juk, en hen te doen wandelen naar haar regel. Het doel van
onze Evangeliebediening is de mensen tot God te brengen, door hen te brengen tot Zijn wet, niet hen
tot ons te brengen, door hen te brengen tot enigerlei wet van ons. Dit hebben wij wederom in vers
30, Gij betuigdet tegen hen door Uw Geest, door de dienst van Uw profeten. Het getuigenis
van de profeten was het getuigenis des Geestes in de profeten, en het was de Geest van Christus in
hen, 1 Petrus 1:10, 11. Zij spraken, "door de Heiligen Geest gedreven zijnde" en wat zij zeiden moet
als zodanig worden aangenomen. God gaf hun Zijn Geest om hen te onderwijzen, vers 20, daar zij
echter dat onderwijzen niet aannamen, heeft Hij door Zijn Geest tegen hen getuigd. Als wij ons door
Gods woord niet laten onderwijzen en regeren, dan zal het ons beschuldigen en oordelen. God zendt
profeten uit mededogen met Zijn volk, 2 Kronieken 36:15, opdat Hij geen oordelen zou behoeven
te zenden. 

Ten tiende. Zijn lankmoedigheid en het verzachten van Zijn bestraffingen. Vele jaren heeft Hij het
over hen uitgesteld, afkerig ervan zijnde om hen te straffen. Hij heeft hen niet vernield noch hen
verlaten, vers 31. Had Hij hen verlaten, zij zouden vernield zijn, maar Hij heeft al Zijn toorn niet
tegen hen opgewekt, want Hij bedoelde hun bekering, niet hun verderf. 

Aldus vermenigvuldigen, aldus verheerlijken zij de voorbeelden van Gods goedertierenheid over
Israël, en dat behoren ook wij te doen opdat de goedheid van God, recht door ons beschouwd en
overwogen, ons leide tot berouw en onze slechtheid overwinne, hoe dankbaarder wij zijn voor Gods
goedertierenheden, hoe meer verootmoedigd wij zullen zijn wegens onze zonden. 



C. Hier is een boetvaardige belijdenis van zonde, van hun eigen zonden en van de zonden van hun
vaderen. De vermelding daarvan gaat gepaard met het gedenken van Gods gunsten, opdat Gods
goedheid in weerwil van hun tergingen zoveel schitterender zou blijken, en hun zonden,
niettegenstaande Zijn gunsten, in zoveel zwarter kleur zouden verschijnen. Vele passages in deze
bekentenis van zonde en genade zijn genomen uit Ezechiel 20:5-26, zoals blijken zal uit een
vergelijking van deze verzen met die, want het woord Gods is nuttig om ons te besturen in ons gebed
en, door hetgeen Hij tot ons zegt, kunnen wij leren wat wij tot Hem moeten zeggen. 

a. Zij beginnen met de zonden van Israël in de woestijn. Zij, namelijk onze vaders, ( zo zou het
beter gelezen kunnen worden), hebben trots gehandeld-hoewel zij, in aanmerking genomen hoe
kortgeleden zij uit de slavernij waren gekomen, geheel geen reden hadden om trots te zijn-en zij
hebben hun nek verhard, vers 16. Hoogmoed ligt op de bodem van van de mensen
hardnekkigheid en ongehoorzaamheid, zij achten het beneden zich om hun hals te buigen onder
Gods juk, en een daad van grootheid en voornaamheid om hun eigen wil te stellen tegenover de wil
van God zelf. Er waren twee dingen, waarop zij niet behoorlijk acht hebben geslagen, anders
hadden zij niet gedaan zoals zij deden. Het woord Gods hoorden zij, maar zij luisterden niet naar
Gods geboden. En de werken Gods zagen zij, maar zij letten niet op Zijn wonderen. Indien zij ze
behoorlijk als wonderen hadden aangemerkt, zij zouden uit een beginsel van geloof en heilig ontzag
gehoorzaamd hebben: indien zij ze als goedertierenheden, als zegeningen hadden beschouwd, zij
zouden gehoorzaamd hebben uit een beginsel van dankbaarheid en heilige liefde. Maar als de
mensen noch van Gods inzettingen noch van de leidingen van Zijn voorzienigheid een recht gebruik
maken, wat kan dan van hen verwacht worden? Er worden hier twee grote zonden genoemd
waaraan zij zich in de woestijn schuldig hadden gemaakt: het plan maken tot een terugkeer: 

Ten eerste. Tot de slavernij in Egypte, waaraan zij, om de wille van knoflook en uien, de voorkeur
gaven boven de heerlijke vrijheid van het Israël van God, die met enige moeilijkheid en ongerief
gepaard ging. In hun weerspannigheid hebben zij een hoofd gesteld om weer te keren tot hun
dienstbaarheid, in mistrouwen van Gods macht en minachting van Zijn goede belofte, vers 17. 

Ten tweede. Tot de afgoderij van Egypte, zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt, en waren
dom genoeg om te zeggen: Dit is uw God. 

b. Vervolgens bewenen zij de zonden van hun vaderen nadat zij in het bezit van Kanaän waren
gesteld. Hoewel zij in wellust hebben geleefd door Gods grote goedheid heeft dit toch niet bij hen
overmocht om hen dicht bij Hem te houden, want zij zijn weerspannig geworden en hebben grote
lasteren gedaan, vers 26. Want, 

Ten eerste. Zij mishandelden Gods profeten, doodden hen, omdat zij tegen hen betuigden, om
hen te doen wederkeren tot God, vers 26, de grootste weldaad aldus met het grootste kwaad
vergeldende. 

Ten tweede. Zij misbruikten de gunsten, als zij rust hadden, deden zij weer kwaad, vers 20, zodat
noch hun benauwdheid noch hun verlossing uit de benauwdheid iets bij hen uitgewerkt heeft. Vrees
noch liefde vermocht hen bij hun plicht te houden. 



c. Eindelijk naderen zij dichter bij hun eigen tijd, en betreuren de zonden, die de oordelen over hen
gebracht hebben, onder welke zij zuchten en waarvan zij slechts ten dele verlost zijn: Wij hebben
goddelooslijk gehandeld, vers 33, onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze vaders,
waren allen schuldig, en wij in hen, vers 34. Van twee dingen beschuldigen zij zichzelf en hun veders
als de oorzaak van hun benauwdheid. 

Ten eerste. Een minachting van de goede wet, die God hun gegeven heeft. Zij hebben Uw wet niet
gedaan, zij hebben gezondigd tegen de voorschriften van de Goddelijke wijsheid en de eisen van de
Goddelijke soevereiniteit, hoewel hun gezegd was hoeveel het tot hun voordeel en welzijn zou
wezen om er zich naar te gedragen, want de mens, die ze doet, zal er door leven, vers 29. Toch
wilden zij ze niet doen en hebben dus feitelijk gezegd dat zij niet wilden leven, deze korte
omschrijving van het verbond: "Doe dit, en leef, is" ontleend aan Ezechiel 20:13, en wordt
aangehaald in Galaten 3:12, om te bewijzen dat "de wet niet uit het" "geloof is, " toen was het niet,
zoals nu: "Geloof en leef, " maar "zij" "hebben hun schouder teruggetrokken. Zij" gaven voor hun
schouders te stellen onder de last van Gods wet, hun schouders onder het werk te stellen, maar het
bleken schouders te zijn, die zich terugtrokken, spoedig gingen zij weg, want zij wilden er niet bij blij
van, toen het er toe kwam om te beginnen, deinsden zij terug en wilden niet horen, zij hadden een
afvallig hart. En hoewel God hen door Zijn profeten riep om tot Hem weer te keren, neigden zij het
oor niet, vers 30, Hij heeft Zijn hand uitgestrekt en er was niemand, die opmerkte, 

Ten tweede. Een minachting van het goede land, dat God hun gegeven had, vers 35. "Onze
koningen hebben U niet gediend in zijn koninkrijk, hun macht niet gebruikt ter ondersteuning van
de Godsdienst, ons volk heeft U niet gediend in het gebruik van de gaven van Uwe grote goedheid,
en in dat ruime en vette land, dat Gij hun niet slechts door Uwe schenking gegeven hebt, maar voor
hun aangezicht gegeven hebt door de verdrijving van de inboorlingen en de volkomen overwinning,
die zij over hen behaald hebben." Zij, die in hun eigen land God niet dienen wilden, werden
dienstbaar gemaakt aan hun vijanden in een vreemd land, zo als gedreigd was, Deuteronomium
28:47, 48. Het is jammer dat een goed land slechte inwoners heeft, maar zo was het met Sodom
vetheid en zatheid maken de mensen dikwijls trots en zinnelijk. 

D. Hier is een nederige voorstelling van de oordelen Gods, onder welke zij geweest waren en nu
nog zijn. 

a. Vroegere oordelen worden herdacht als verzwaringen van hun zonde, daar zij er zich niet door
lieten waarschuwen. In de dagen van de richteren hebben hun vijanden hen benauwd, vers 27, en
als zij weer kwaad deden heeft God hen weer verlaten in de hand van hun vijanden, die hen niet
hadden kunnen aanraken indien God hen niet had overgegeven, maar als God hen verliet, dan
hadden zij heerschappij over hen. 

b. Hun tegenwoordige rampspoedige toestand wordt God voorgelegd, vers 36-37. Wij zijn heden
knechten. Vrijgeboren Israëlieten worden tot slaven gemaakt, en het land, dat zij geruime tijd als
een vrij leengoed des hemels in bezit hebben gehad, moesten zij nu slechts als vazallen van de
koningen van Perzië houden. Een treurige verandering! Maar zie welk werk de zonde doet. Zij
waren verplicht tot persoonlijke diensten, zij heersen over onze lichamen, alles wat zij hadden,
hadden zij in onzekerheid, zij werden slechts als per gratie in het land geduld, en de grondbelasting,
die zij hadden te betalen, was zo hoog dat zij met de hoogste pacht gelijkstond, zodat al de



inkomsten des lands feitelijk de koning toevloeiden en zij er ternauwernood het levensonderhoud
voor zich en hun gezin uit hadden. Zij erkennen eerlijk en rondborstig dat dit de straf was voor hun
zonden, armoede en slavernij zijn de vruchten van de zonde, het is zonde, die al onze benauwdheid
over ons brengt. 

E. Hier is hun gebed tot God onder deze rampen. 

a. Bij wijze van verzoek, dat de moeite niet gering moge gehouden worden, vers 32. Dit is het enige
verzoek in geheel dit gebed. De moeite, de benauwdheid, was algemeen, zij is gekomen over hun
koningen, hun vorsten, hun priesters, hun profeten hun vaderen, en over geheel hun volk, allen
hadden zij gedeeld in de zonde, vers 34, en nu deelden zij allen in het oordeel. Zij was van lange
duur, van de tijd van de koningen van Assyrië die de tien stammen gevankelijk weggevoerd hebben,
tot op deze dag, "Heere, laat dit alles niet gering schijnen, niet waardig om acht op te worden
geslagen, of niet nodig om geholpen en verlicht te worden." Zij schrijven God niet voor wat Hij voor
hen doen zal, maar laten het aan Hem over, slechts begerende dat het Hem mocht behagen er kennis
van te nemen, gedenkende dat Hij, toen Hij de verdrukking van Zijn volk zag in Egypte, nederkwam
om hen te verlossen, Exodus 3:7, 8. In dit verzoek hebben zij het oog op God als een, die te vrezen
is, want Hij is groot, de machtige en de vreeslijke God, en als één op wie vertrouwd moet worden,
want Hij is onze God in verbond met ons, en een God, die het verbond en de weldadigheid houdt. 

b. Bij wijze van bekentenis evenwel, dat het in werkelijkheid minder was dan zij hadden verdiend,
vers 33. Zij erkennen Gods gerechtigheid in al hun moeite, dat Hij hun geen onrecht gedaan heeft.
"Wij hebben goddelooslijk gedaan door Uw wetten te overtreden, en daarom hebt Gij recht gedaan
door al deze ellende over ons te brengen." Het betaamt ons, als wij onder de bestraffingen zijn van
Gods voorzienigheid, al zijn die ook nog zo streng en al duren zij ook nog zo lang, God te
rechtvaardigen en onszelf te oordelen want Hij is "rein in Zijn richten," Psalm 51:6. 

F. Hier is het resultaat, de slotsom van geheel deze zaak, na deze uitvoerige voorstelling van hun
toestand, komen zij eindelijk tot dit besluit, dat zij willen terugkeren tot God en hun plicht en zich
zullen verbinden om nooit God te verlaten, maar zich altijd aan hun plicht te houden. "Vanwege dit
alles maken wij een vast verbond met God, uit aanmerking van ons herhaald afwijken van God,
zullen wij ons nu vaster dan ooit aan Hem verbinden. Omdat wij zo zwaar geboet hebben voor
zonde, zullen wij er ons nu vast en gestadig tegen stellen opdat wij nooit meer terugtrekken." 

Merk op: Dit verbond werd gemaakt na ernstig beraad het is het gevolg van een aaneenschakeling
van gepaste denkbeelden, en is alzo een redelijke dienst. Het werd gemaakt met grote plechtigheid,
het was geschreven in perpetuam rei memoriam-dat het ter eeuwige gedachtenis zal zijn, het
werd verzegeld en in de geschiedenis vermeld, opdat het tegen hen zou getuigen, zo zij er ontrouw
aan werden. Het werd gemaakt met aller instemming. "Wij maken het, wij stemmen er allen mee in,
opdat wij elkanders handen sterken. Het werd gemaakt met vasten wil. "Het is een vast verbond,
zonder voorbehoud van het te mogen herroepen. Wij willen er mee leven en sterven, er nooit van
afgaan." 

Sommigen van de vorsten, priesters en Levieten werden verkoren om de vertegenwoordigers te zijn
van de vergadering en het te ondertekenen en te verzegelen voor en in naam van al de overigen. Nu
werd de belofte vervuld betreffende de Joden, dat zij, als zij uit de gevangenschap zullen zijn



wedergekeerd, "de Heere toegevoegd" "zullen worden met een eeuwig verbond, dat niet zal worden
vergeten," Jeremia 50:5, en Jesaja 44:5, dat zij "met" "hun hand zullen schrijven: ik ben des Heeren."
Wie een eerlijk gemoed heeft, zal niet terugdeinzen voor een sterke verbintenis, en zij, die de
bedriegelijkheid kennen van hun eigen hart, zullen niet denken dat zij onnodig is. 



HOOFDSTUK 10

1 Tot de verzegelingen nu waren: Nehemia Hattirsatha, zoon van Hachalja, en Zidkia,
2 Seraja, Azarja, Jeremia,
3 Pashur, Amarja, Malchia,
4 Hattus, Sebanja, Malluch,
5 Harim, Meremoth, Obadja,
6 Daniel, Ginnethon, Baruch,
7 Mesullam, Abia, Mijamin,
8 Maazia, Bilgai, Semaja. Dit waren de priesters.
9 En de Levieten, namelijk: Jesua, zoon van Azanja, Binnui; van de zonen van Henadad, Kadmiel;
10 En hun broederen: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
11 Micha, Rehob, Hasabja,
12 Zakkur, Serebja, Sebanja,
13 Hodia, Bani, Beninu;
14 De hoofden des volks: Parhos, Pahath-moab, Elam, Zatthu, Bani,
15 Bunni, Azgad, Bebai,
16 Adonia, Bigvai, Adin,
17 Ater, Hizkia, Azzur,
18 Hodia, Hasum, Bezai,
19 Harif, Anathoth, Nebai,
20 Magpias, Mesullam, Hezir,
21 Mesezabeel, Zadok, Jaddua,
22 Pelatja, Hanan, Anaja,
23 Hosea, Hananja, Hassub,
24 Hallohes, Pilha, Sobek,
25 Rehum, Hasabna, Maaseja,
26 En Ahia, Hanan, Anan,
27 Malluch, Harim, Baana.
28 En het overige des volks, de priesteren, de Levieten, de poortiers, de zangers, de Nethinim, en al
wie zich van de volken der landen had afgescheiden tot Gods wet, hun vrouwen, hun zonen en hun
dochteren, al wie wetenschap en verstand had;
29 Die hielden zich aan hun broederen, hun voortreffelijken, en kwamen in den vloek en in den eed,
dat zij zouden wandelen in de wet Gods, die gegeven is door de hand van den knecht Gods, Mozes;
en dat zij zouden houden, en dat zij zouden doen al de geboden des HEEREN, onzes Heeren, en
Zijn rechten en Zijn inzettingen;
30 En dat wij onze dochteren niet zouden geven aan de volken des lands, noch hun dochteren
nemen voor onze zonen.
31 Ook als de volken des lands waren en alle koren op den sabbatdag ten verkoop brengen, dat wij
op den sabbat, of op een anderen heiligen dag van hen niet zouden nemen; en dat wij het zevende
jaar zouden vrij laten, mitsgaders allerhande bezwaarnis.
32 Voorts zetten wij ons geboden op, ons opleggende een derde deel van een sikkel in het jaar, tot
den dienst van het huis onzes Gods;
33 Tot het brood der toerichting, en het gedurig spijsoffer, en tot het gedurig brandoffer, der
sabbatten, der nieuwe maanden, tot de gezette hoogtijden, en tot de heilige dingen, en tot de
zondofferen, om verzoening te doen over Israel; en tot alle werk van het huis onzes Gods.



34 Ook wierpen wij de loten, onder de priesters, de Levieten en het volk, over het offer van het
hout, dat men brengen zou ten huize onzes Gods, naar het huis onzer vaderen, op bestemde tijden,
jaar op jaar, om te branden op het altaar des HEEREN, onzes Gods, gelijk het in de wet
geschreven is;
35 Dat wij ook de eerstelingen onzes lands en de eerstelingen van alle vrucht van al het geboomte,
jaar op jaar, zouden brengen ten huize des HEEREN;
36 En de eerstgeborenen onzer zonen en onzer beesten, gelijk het in de wet geschreven is; en dat
wij de eerstgeborenen onzer runderen en onzer schapen zouden brengen ten huize onzes Gods, tot
de priesteren, die in het huis onzes Gods dienen.
37 En dat wij de eerstelingen onzes deegs, en onze hefofferen, en de vrucht aller bomen, most en
olie, zouden brengen tot de priesteren, in de kameren van het huis onzes Gods, en de tienden onzes
lands tot de Levieten; en dat dezelfde Levieten de tienden zouden hebben in alle steden onzer
landbouwerij;
38 En dat er een priester, een zoon van Aaron, bij de Levieten zou zijn, als de Levieten de tienden
ontvangen; en dat de Levieten de tienden zouden opbrengen ten huize onzes Gods, in de kameren
van het schathuis.
39 Want de kinderen Israels en de kinderen van Levi moeten hefoffer van koren, most en olie in die
kameren brengen, omdat aldaar de vaten des heiligdoms zijn, en de priesteren, die dienen, en de
poortiers, en de zangers; dat wij alzo het huis onzes Gods niet zouden verlaten.



In dit hoofdstuk hebben wij een bijzonder bericht van het verbond, waartoe aan het einde van het
vorige hoofdstuk besloten werd. Zij smeedden het ijzer toen het nog heet was, hebben dit goede
besluit terstond tot uitvoering gebracht toen zij nog in een goede gemoedsgesteldheid waren, uit
vrees dat, zo het uitgesteld werd, er niets van komen zou. Hier hebben wij: 

I. De namen van hen, die er hun handtekening en zegel op gezet hadden, vers 1-27. 

II. Een bericht van hen, die er hun instemming mee betuigd hebben, vers 28, 29. 111. Het verbond
zelf en de artikelen ervan in het algemeen, dat zij Gods geboden zullen houden, vers 29, in het
bijzonder, dat zij geen heidenen zullen huwen, vers 30, de sabbat niet zullen ontheiligen, niet streng
zullen zijn met hun schuldenaars, vers 31, en nauwgezet hun kerkelijke belastingen zullen opbrengen
ter onderhouding van de tempeldienst, waaraan zij beloven getrouw te zullen blijven, vers 32 39. 



Nehemia 10:1-31 

Toen Israël voor het eerst in verbond gebracht werd met God, geschiedde het met offerande en
sprenging van bloed, Exodus 24. Maar hier geschiedde het op de meer natuurlijke en gewone wijze
van ondertekening en verzegeling van de geschreven artikelen van het verbond, dat hen tot niets
meer verbonden heeft dan tot hetgeen hun plicht reeds was. 

Nu hebben wij hier: 

I. De namen van de openbare personen, die als de vertegenwoordigers en hoofden van de
vergadering hun hand en zegel op dit verbond hebben gezet, omdat het een eindeloos werk zou
geweest zijn, als ieder afzonderlijk persoon dit had moeten doen. En indien deze voorgangers en
leidslieden het hun deden ingevolge van dit verbond, dan zal dit een goeden invloed uitoefenen op
het volk. 

1. Nehemia, die de landvoogd was, tekende het eerst, om zijn ijver te tonen voor dit werk en
anderen een goed voorbeeld te geven vers 1. Zij, die boven anderen zijn in waardigheid en macht,
moeten hen voorgaan in de weg Gods. 

2. Na hem ondertekenden twee en twintig priesters, onder wie het mij verwondert Ezra niet te
vinden, die een werkzaam aandeel had genomen aan de plechtigheid, Hoofdst. 8:2 op de eerste dag
van dezelfde maand, derhalve wij niet kunnen denken dat hij afwezig was, maar daar hij als
Schriftgeleerde het zijne gedaan had, liet hij het nu aan anderen over om het hun te doen. 

3. Na de priesters hebben zeventien Levieten dit verbond ondertekend, onder wie wij allen of de
meesten vinden van hen, die de mond van de vergadering waren geweest in het gebed. Hoofdst. 9:2,
5. Dit toont dat zij zelf onder de indruk waren van hetgeen zij hadden gezegd, en anderen geen
lasten wilden opleggen die zij zelf weigerden aan te raken. Zij, die voorgaan in het gebed, moeten
ook voorgaan in ieder ander goed werk. 

4. Na de Levieten hebben vier en veertig van de oversten van het volk hun hand er op gezet voor
zich en al de overigen, voornamelijk voor degenen, op wie zij invloed hadden, dat zij Gods geboden
wilden houden. Hun namen zijn hier vermeld tot hun eer als mannen die ijverig werkzaam waren om
de Godsdienst te doen herleven en in stand te houden in hun land, de nagedachtenis van de
zodanigen zal tot zegening zijn. Het is opmerkelijk dat de meesten van hen, die in Hoofdstuk 7:8 en
verv. genoemd zijn als hoofden van huizen, hier genoemd worden onder de eersten van de hoofden
van het volk, die het verbond ondertekend hebben, wie ook het tegenwoordige hoofd was, dezelfde
naam dragende als hij, die hoofd was, toen zij uit Babel gingen, en deze waren het geschiktst om te
ondertekenen voor allen, die tot het huis van hun vaders behoorden. Hier zijn Paros, Pahath-Moab,
Elam, Zattu, Bani vers 14, Azgad, Bebai, Bigvai, Adin, Ater Hasum, Harif, Anathoth, en sommige
anderen in de volgende verzen, die allen op die lijst gevonden worden. Zij, die invloed hebben,
moeten hem uitoefenen voor God. 

II. De instemming van de overigen des volks en van de overige priesters en Levieten met hetgeen
hun hoofden gedaan hadden. Met hen verenigden zich: 



1. Hun vrouwen en kinderen, want ook zij hadden overtreden en moesten zich bekeren, iedereen
die wetenschap en verstand had moest een verbond maken met God. Zodra jonge lieden tot de
jaren zijn gekomen, waarin zij kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad en met verstand en
oordeel kunnen handelen, behoren zij het als hun eigen zelfstandige daad te doen blijken dat zij zich
de Heere toevoegen. 

2. De proselieten uit andere volken, allen die zich hadden afgescheiden van de volken van de landen,
van hun goden en hun aanbidding tot de wet van God, en de waarneming van die wet. Zie wat
bekering is: het is ons af te scheiden van de zeden en gewoonten van de wereld, en ons te stellen
onder de leiding van Gods woord. En gelijk er een wet is, zo is er ook een verbond, de doop, voor
de vreemdeling en voor de inboorling. 

Merk op, hoe de instemming van het volk is uitgedrukt, vers 29. 

a. Zij hielden zich aan hun broederen. Wie hier door het hof gezegend werd, werd ook door het land
gezegend! De burgerij verenigde zich met de edelen in dit goede werk. Voorname mensen hebben
nooit zo’n voornaam aanzien, als wanneer zij de Godsdienst steunen en aanmoedigen, en er
voorbeelden in zijn, en daardoor zouden zij even sterk als door wat het ook zij, invloed krijgen op
het beste deel van hun minderen. Laat de edelen slechts Godsdienstige belangen van harte omhelzen,
en zij zullen bevinden dat de mensen zich dichter aan hen houden, dan zij wellicht gedacht hebben. 

Merk op: hun edelen, of voortreffelijken, worden hun broederen genoemd, want in de dingen Gods
zullen rijken en armen, hogen en geringer elkaar ontmoeten. 

b. Zij kwamen in de vloek en in de eed Gelijk de edelen het verbond bevestigden met hun hand en
hun zegel zo heeft het volk het bevestigd met een vloek en een eed, plechtig zich op God
beroepende betreffende hun oprechtheid, en Zijn rechtvaardige wraak inroepende indien zij
trouwelooslijk handelden. In iederen eed is een voorwaardelijke vloek op de ziel, waardoor hij een
sterke band wordt voor de ziel, want onze eigen tong zal, als zij vals en bedrieglijk is, ons doen
aanstoten tegen onszelf. 

III. De algemene strekking en inhoud van dit verbond. Zij legden zich geen anderen last op dan deze
nodige zaak, waartoe zij reeds door alle verbintenissen van plicht, belang en dankbaarheid gehouden
waren: dat zij zouden wandelen in de wet van God, en dat zij zouden houden en doen al de
geboden des Heeren, vers 29. Zo heeft David gezworen dat hij "onderhouden zal de rechten van
Gods" "gerechtigheid," Psalm 119:106. Ons eigen verbond verbindt ons hiertoe, indien al niet
sterker dan toch meer merkbaar dan wij er tevoren toe verbonden waren, en daarom moeten wij
het niet onnodig achten ons aldus te verbinden. 

Merk op: als wij ons verbinden de geboden van God te houden en te doen, dan verbinden wij ons
om al Zijn gehouden te houden en te doen, en daarin hebben wij het oog op Hem als de Heere,
onze Heere. 

IV. Sommigen van de bijzondere artikelen van dit verbond, zoals zij pasten bij hun tegenwoordige
verzoekingen. 



1. Dat zij geen huwelijken zouden aangaan met heidenen, vers 30. Velen van hen hadden zich
hieraan schuldig gemaakt, Ezra 9:1. In ons verbond met God moeten wij ons inzonderheid verbinden
tegen de zonden, waaraan wij ons het meest schuldig hebben gemaakt en die ons het meeste kwaad
berokkend hebben. Zij die besluiten "de geboden van God" "te houden en te doen, moeten tot de
boosdoeners zeggen: Wijkt van mij," Psalm 119:115. 

2. Dat zij geen markten zouden houden op de sabbatdag, of op een andere dag, waarvan de wet
had gezegd: Gij zult daarop geen werk doen. Zij wilden niet slechts zelf geen goederen verkopen
op die dag om er winst mee te behalen, maar ook de heidenen niet aanmoedigen om op die dag te
verkopen door van hen te kopen, neen, zelfs geen levensmiddelen onder schijn van noodzakelijkheid
maar voor zich en hun gezin hun inkopen doen op de vorige dag, vers 31. Zij, die met God een
verbond sluiten om al Zijn geboden te houden, moeten zich inzonderheid verbinden om de sabbaten
goed te onderhouden, want de ontheiliging daarvan baant de weg voor andere zonden. De sabbat is
een marktdag voor onze zielen, maar niet voor onze lichamen. 

3. Dat zij niet streng zullen zijn in hun invorderen van schulden, maar het zevende jaar zullen
waarnemen als een jaar van vrijlating overeenkomstig de wet, vers 31. In deze zaak waren zij
berispelijk geweest, Hoofdst. 5, en nu beloven zij hier dat zij zich zullen verbeteren. Dat was het
vasten, dat de Heere welbehaaglijk was: "de" "boeien der goddeloosheid los te maken de banden,
van het juk te ontbinden" Jesaja 58:6. Het was aan het einde van de verzoendag, dat de bazuin van
het jubeljaar geblazen werd. Het was om hun veronachtzamen van de waarneming van het zevenden
jaar als een jaar van rust voor het land, dat God het land een welgevallen deed hebben aan zijn
sabbaten, Leviticus 26:35 en daarom beloofden zij nu in dit verbond dat zij die wet zullen
onderhouden. Het zijn voorwaar halsstarrige kinderen, die de fout niet willen verbeteren, waarvoor
zij zeer bijzonder gekastijd werden. 



Nehemia 10:32-39 

Een verbond gemaakt hebbende tegen de zonden, waaraan zij schuldig waren geweest, gaan zij er
nu toe over om zich te verbinden om de plichten te volbrengen, die zij hadden nagelaten. Wij moeten
niet slechts ophouden met kwaad doen, maar leren goed doen. 

I. Er werd in het algemeen besloten dat de tempeldienst zorgvuldig onderhouden zou worden, dat
het werk van het huis van hun God op zijn tijd gedaan zou worden overeenkomstig de wet, vers 33.
Laat de mensen geen zegen van God verwachten, tenzij zij er een gewetenszaak van maken om Zijn
inzettingen waar te nemen en de openbare eredienst in stand te houden. Het zal dan waarschijnlijk
wèl gaan met onze huizen, als er wordt zorggedragen dat het wel gaat met het werk van Gods huis.
Er werd ook besloten dat zij het huis van hun God niet zouden verlaten, vers 39, zoals zij en hun
vaderen gedaan hadden, het niet zullen verlaten voor het huis van een andere god, of voor de
hoogten, zoals de afgodendienaars deden, het ook niet zullen verlaten voor hun hoeven of hun
koopwaren, zoals zij deden, die atheïstisch en onheilig waren. Zij die de aanbidding Gods verlaten,
verlaten God. 

II. Ingevolge hiervan werd besloten dat zij de tempeldienst mild zouden onderhouden. De priesters
waren bereid om het hun te doen in al het werk van Gods huis, als het volk het zijne zou doen,
hetwelk bestond in hun materialen te bezorgen om mee te werken. Zo werd nu hier
overeengekomen en besloten, 

1. Om een fonds te stichten, waaruit Gods tafel en altaar overvloedig voorzien zouden worden.
Vroeger waren er schatten in het huis des Heeren voor dat doeleinde, maar die waren weg, en er
was geen bepaald fonds om hierin te voorzien. Er waren voortdurende uitgaven nodig voor de
toonbroden op de tafel, er moesten twee lammeren zijn voor het dagelijkse offer, vier voor de
sabbatdagen, andere en meer kostbare offers voor de feestdagen, bij sommige gelegenheden
zondoffers en spijsoffers en drankoffers voor allen. Zij hadden geen rijke koningen om daarin te
voorzien, zoals Hizkia gedaan heeft, de priesters konden het niet bekostigen, hun inkomen was te
gering, het volk kwam dus overeen dat ieder van hen jaarlijks een derde van een sikkel zou
bijdragen, dat is: ieder ongeveer vijftig cents van ons geld, om deze onkosten te bestrijden. Als
iedereen wil handelen en iedereen wil geven voor een goed werk, al is het ook weinig, dan zal het
hele bedrag aanzienlijk zijn. De tirsatha heeft die belasting niet opgelegd, maar het volk heeft het zelf
tot een wet en instelling gemaakt, en heeft dus die belasting zichzelf opgelegd, vers 32, 33. 

2. Dat er bijzonder zorg voor zou worden gedragen om in hout te voorzien voor het altaar, om er het
vuur steeds brandende te houden, en om de dankoffers te koken. Ieder van hen, de priesters en
Levieten zowel als het volk, kwam overeen om zijn bijdrage te leveren en zij wierpen het lot om te
beslissen in welke orde zij die inbrengen zouden, welk gezin het eerst, en welk gezin vervolgens,
opdat er een gestadige voorraad zou zijn, en er nooit schaarsheid zou wezen op de ene tijd, en te
veel op een andere tijd, vers 34. Aldus voorzagen zij in het vuur en het hout, zowel als in de
lammeren ten brandoffer. 

3. Dat alles wat de wet Gods had voorgeschreven voor het onderhoud van de priesters en Levieten
stipt betaald zou worden om hen aan te moedigen in hun werk, en zij niet in verzoeking zouden zijn
om het te veronachtzamen, teneinde in het onderhoud van hun gezin te voorzien. Het werk van het



huis Gods zal waarschijnlijk goed gedaan worden als zij die aan het altaar dienen, behoorlijk van het
altaar kunnen leven. Eerstelingen en tienden waren toen de voornaamste bronnen van inkomst van
de bedienaren van de Godsdienst, en zij besluiten hier: 

a. De eerstelingen van hun grond en van hun geboomte stip in te brengen, Exodus 23:19, Leviticus
19:24, de eerstgeborenen van hun kinderen, het geld namelijk waarmee zij gelost moesten worden,
en van hun vee, Exodus 13:2, 11, 12. Dit werd aan de priesters gegeven, Numeri 18:15-16. Ook de
eerstelingen van hun deeg, Numeri i5:21, waaromtrent een bijzondere order gegeven is in de profetie
betreffende de tweede tempel, Ezechiel 44:30. 

b. Om evenzo hun tienden op te brengen, die de Levieten toekwamen, vers 37, en een tiende van
deze tienden voor de priesters vers 38. Dit was de wet, Numeri 18:21-28 maar dit verschuldigde
hadden zij teruggehouden, weshalve God hun door Zijn profeet ten laste legt, dat zij "Hem"
"beroven, Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij." Maleachi 3:8, 9, hen terzelfder tijd
aanmoedigende om rechtvaardiger te zijn jegens Hem en Zijn ontvangers, met een belofte dat, zo zij
de tienden in het schathuis brengen, Hij zegen op hen zou afgieten, vers 10. Dit besluiten zij dan nu
te doen opdat er spijze zij in Gods huis en overvloed in de schatkamers van de tempel, waar de
vaten van het heiligdom waren, vers 39. Wij zullen het doen, zeggen zij, in al onze landbouwende
steden, vers 37, in al de steden van onze dienstbaarheid, zo hebben het de LXX, want zij waren
knechten in hun eigen land, Hoofdst. 9:36. Maar-zoals Dr. Poole terecht opmerkt-hoewel zij zware
belastingen moesten opbrengen aan de koningen van Perzië en vele ontberingen hadden te lijden,
wilden zij zich hiermede toch niet verontschuldigen om hun tienden te betalen, doch wilden God
geven wat van God is, zowel als aan de keizer wat van de keizer is. Voor werken van Godsvrucht
en barmhartigheid moeten wij doen wat wij kunnen in weerwil van de belastingen, die wij aan de
regering hebben te betalen, en in onze dienstbaarheid blijmoedig onze plicht vervullen jegens God,
en dat zal de zekerste weg zijn tot welvaart en vrijheid op Gods tijd. 



HOOFDSTUK 11

1 Voorts woonden de oversten des volks te Jeruzalem; maar het overige des volks wierpen loten,
om uit tien een uit te brengen, die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen, en negen delen in de
andere steden.
2 En het volk zegende al de mannen, die vrijwilliglijk aanboden te Jeruzalem te wonen.
3 En dit zijn de hoofden van het landschap, die te Jeruzalem woonden; (maar in de steden van Juda
woonden, een iegelijk op zijn bezitting, in hun steden, Israel, de priesters, en de Levieten, en de
Nethinim, en de kinderen der knechten van Salomo).
4 Te Jeruzalem dan woonden sommigen van de kinderen van Juda, en van de kinderen van
Benjamin. Van de kinderen van Juda: Athaja, de zoon van Uzzia, den zoon van Zacharja, den zoon
van Amarja, den zoon van Sefatja, den zoon van Mahalaleel, van de kinderen van Perez;
5 En Maaseja, de zoon van Baruch, den zoon van Kol-hose, den zoon van Hazaja, den zoon van
Adaja, den zoon van Jojarib, den zoon van Zacharja, den zoon van Siloni.
6 Alle kinderen van Perez, die te Jeruzalem woonden, waren vierhonderd acht en zestig dappere
mannen.
7 En dit zijn de kinderen van Benjamin: Sallu, de zoon van Mesullam, den zoon van Joed, den zoon
van Pedaja, den zoon van Kolaja, den zoon van Maaseja, den zoon van Ithiel, den zoon van Jesaja;
8 En na hem Gabbai, Sallai; negenhonderd acht en twintig.
9 En Joel, de zoon van Zichri, was opziener over hen; en Juda, de zoon van Senua, was de tweede
over de stad.
10 Van de priesteren: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin;
11 Seraja, de zoon van Hilkia, den zoon van Mesullam, den zoon van Zadok, den zoon van
Merajoth, den zoon van Ahitub, was voorganger van Gods huis;
12 En hun broederen, die het werk in het huis deden, waren achthonderd twee en twintig. En Adaja,
de zoon van Jeroham, den zoon van Pelalja, den zoon van Amzi, den zoon van Zacharja, den zoon
van Pashur, den zoon van Malchia;
13 En zijn broederen, hoofden der vaderen, waren tweehonderd twee en veertig. En Amassai, de
zoon van Azareel, den zoon van Achzai, den zoon van Mesillemoth, den zoon van Immer;
14 En hun broederen, dappere helden, waren honderd acht en twintig; en opziener over hen was
Zabdiel, de zoon van Gedolim.
15 En van de Levieten: Semaja, de zoon van Hassub, den zoon van Azrikam, den zoon van
Hasabja, den zoon van Buni.
16 En Sabbethai, en Jozabad, van de hoofden der Levieten, waren over het buitenwerk van het huis
Gods.
17 En Matthanja, de zoon van Micha, den zoon van Zabdi, den zoon van Asaf, was het hoofd, die
de dankzegging begon in het gebed, en Bakbukja was de tweede van zijn broederen; en Abda, de
zoon van Sammua, den zoon van Galal, den zoon van Jeduthun.
18 Al de Levieten in de heilige stad waren tweehonderd vier en tachtig.
19 En de poortiers: Akkub, Talmon, met hun broederen, die wacht hielden in de poorten, waren
honderd twee en zeventig.
20 Het overige nu van Israel, van de priesters en de Levieten, was in alle steden van Juda, een
iegelijk in zijn erfdeel.
21 En de Nethinim woonden in Ofel; en Ziha en Gispa waren over de Nethinim.



22 En der Levieten opziener te Jeruzalem was Uzzi, de zoon van Bani, den zoon van Hasabja, den
zoon van Matthanja, den zoon van Micha; van de kinderen van Asaf waren de zangers tegenover
het werk van Gods huis.
23 Want er was een gebod des konings van hen, te weten, een zeker onderhoud voor de zangers,
van elk dagelijks op zijn dag.
24 En Petahja, de zoon van Mesezabeel, van de kinderen van Zerah, den zoon van Juda, was aan
des konings hand, in alle zaken tot het volk.
25 In de dorpen nu op hun akkers woonden sommigen van de kinderen van Juda, in Kirjath-arba en
haar onderhorige plaatsen, en in Dibon en haar onderhorige plaatsen, en in Jekabzeel en haar
dorpen;
26 En te Jesua, en te Molada, en te Beth-pelet,
27 En te Hazar-sual, en in Ber-seba, en haar onderhorige plaatsen,
28 En te Ziklag, en in Mechona en haar onderhorige plaatsen,
29 En te En-rimmon, en te Zora, en te Jarmuth,
30 Zanoah, Adullam en haar dorpen, Lachis en haar akkers, Azeka en haar onderhorige plaatsen;
en zij legerden zich van Ber-seba af tot aan het dal Hinnom.
31 De kinderen van Benjamin nu van Geba woonden in Michmas, en Aja, en Beth-el, en haar
onderhorige plaatsen,
32 Anathoth, Nob, Ananja,
33 Hazor, Rama, Gitthaim,
34 Hadid, Zeboim, Neballat,
35 Lod, en Ono, in het dal der werkmeesters.
36 Van de Levieten nu, woonden sommigen in de verdelingen van Juda, en van Benjamin.



Jeruzalem was ommuurd, maar nog niet geheel bevolkt, en daarom zwak en verachtelijk. Nu was
het Nehemia’s zorg om er mensen in te brengen, en daarvan hebben wij hier een bericht. 

I. De methode gevolgd om de stad te bevolken, vers 1, 2. 

II. De voornaamste personen van Juda en Benjamin, die er woonden, vers 3-9. Van de priesters en
Levieten vers 10-19. 

III. De onderscheiden steden en dorpen van Juda en Benjamin, die bevolkt werden door de overige
geslachten, vers 20-36. 



Nehemia 11:1-19 

Jeruzalem wordt hier de heilige stad genoemd omdat er de tempel was, en dat was de plaats die
God had verkoren om er Zijn naam te zetten. Nu zou men denken dat om die reden het heilige zaad
verkozen zou hebben om daar te wonen, en er naar gestreefd zou hebben om er een woning te
hebben, maar het schijnt integendeel dat zij geweigerd hebben er te wonen, hetzij: 

1. Omdat van de inwoners van Jeruzalem grotere nauwgezetheid van wandel verwacht werd dan
van anderen, en zij daartoe niet bereid waren. Zij, die er niet bijzonder op gesteld zijn zelf heilig te
wezen, zijn er huiverig van om in een heilige stad te wonen, om die reden zouden zij zelfs niet in het
Nieuwe Jeruzalem willen wonen, maar een blijvende stad op aarde begeren te hebben. Of: 

2. Omdat van alle plaatsen Jeruzalem het meest door de heidenen, hun naburen, werd gehaat, en
hun boosaardige plannen daartegen gericht waren, waardoor het een post van gevaar werd (de post
van eer is dit ook meestal), en daarom wilden zij zich niet gaarne aan dat gevaar blootstellen. Vrees
voor vervolging en smaad en om in moeilijkheden te komen houdt velen buiten de heilige stad, en
maakt hen traag om voor God en Godsdienst op te komen, niet bedenkende dat gelijk Jeruzalem
bijzonder gehaat en bedreigd wordt door haar vijanden, zij ook met bijzondere zorg beschermd
wordt door haar God, en tot een "geruste woonplaats" wordt gemaakt, Jesaja 33:20, Psalm 46:5, 6.
Of, 

3. Omdat het meer in hun wereldlijk voordeel was op het land te wonen. Jeruzalem was geen
handelsstad, en daarom was daar geen geld te verkrijgen door koopwaren, zoals op het land geld te
verkrijgen was door koren en vee. Zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is,
Filipp. 2:21. Het is een algemene en rechtvaardige klacht, dat de meeste mensen hun eigen rijkdom
en aanzien, hun genot en hun gemak en hun veiligheid stellen boven de eer van God en het algemene
welzijn. Het volk dus onwillig zijnde om te Jeruzalem te wonen nu het arm was, wordt ons hier
gezegd: 

I. Door welk middel de stad weer vervuld werd. 

1. De oversten woonden er in, vers 1. Jeruzalem was de geschikte plaats voor hen om in te wonen,
want daar waren "de" "stoelen des gerichts gezet," Psalm 122:5, en daar werd in alle moeilijke
rechtszaken beslissende uitspraak gedaan. En zo toen het wonen in deze plaats een voorbeeld was
van grote liefde voor het huis van God, van ijver voor het algemene welzijn, van geloof, heilige
kloekmoedigheid en zelfverloochening, dan zouden de oversten hierin ten voorbeeld zijn voor hun
minderen. Hun wonen aldaar zal anderen tot moed opwekken om er ook te gaan wonen. Magnates
magnetes De machtigen hebben aantrekkingskracht. Als voorname mannen de heilige stad tot
hun woonplaats verkiezen, dan brengt dit heiligheid in eer, en hun ijver zal vele anderen tot ijver
opwekken. 

2. Er waren sommigen, die zich vrijwillig aanboden om in Jeruzalem te wonen, hun eigen wereldlijke
belangen kloekmoedig achterstellende voor het algemene welzijn, vers 2. Ter hunner ere wordt het
in de geschiedenis vermeld dat, toen anderen huiverig waren om zich aan moeilijkheid, verlies en
gevaar bloot te stellen, zij "bidt Jeruzalem" "vrede toe mogen wie u liefhebben, rust genieten om het
huis van de Heere onze" "God wil ik het goede voor u zoeken," Psalm 122:6, 9. Er wordt gezegd:



het volk zegende hen. Zij prezen hen, zij baden voor hen. Velen, die zelf zich niet ijverig betonen
voor het algemene welzijn, hebben toch een goed woord over voor hen die dit wèl doen. God en de
mensen zullen hen zegenen, die een zegen zijn voor het algemeen, hetgeen ons moet aanmoedigen
om ijverig te zijn in goeddoen. 

3. Bevindende, dat er nog plaats was besloten zij, na een overzicht van het getal van het gehele volk
genomen te hebben, om één uit tien te Jeruzalem te doen wonen, wie dit zullen zijn, zal door het lot
worden beslist, waarvan het beleid, naar zij allen wisten, van de Heere is. Dit zou twist voorkomen
en een grote voldoening wezen voor hen, die door het lot werden aangewezen om te Jeruzalem te
wonen, daar zij duidelijk zouden zien dat God de bepalingen van hun woning heeft bescheiden en
verordineerd. Wij kunnen veronderstellen dat zij die verhouding van één tot tien hebben gekozen,
om een goed evenwicht te bewaren tussen de stad en het land en zo schijnt het te verwijzen naar de
aloude regel van Gode de tienden te geven, en wat aan de heilige stad wordt gegeven acht Hij
gegeven aan Hemzelf. 

II. Door welke personen Jeruzalem vervuld werd. Er wordt hier een algemeen bericht gegeven van
de inwoners, omdat "de satmhoofden van" "Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de
inwoners van" "Jeruzalem, door de Heere der heirscharen, hun God" Zacheria 12, 5, en hen
dienovereenkomstig waardeerden. 

1. Velen van de kinderen van Juda en Benjamin woonden daar, want oorspronkelijk lag het een
deel van de stad in het lot van een van die stammen, en het andere deel in dat van de andere stam,
maar het grootste deel was in het lot van Benjamin, en daarom vinden wij hier van de kinderen van
Juda slechts vierhonderd acht en zestig gezinnen te Jeruzalem vers 6, maar van Benjamin
negenhonderd acht en twintig, vers 7, 8. Zó klein was het begin, maar later, vóór de tijd van onze
Heiland, was het veel meer volkrijk geworden. Die van Juda waren allen afstammelingen van Perez
die zoon van Juda, uit wien, voorzover het vlees aangaat, Christus is voortgekomen. Nu waren de
Benjaminieten wel meerder in aantal, maar van de mannen van Juda wordt gezegd vers 6, dat zij
dappere mannen waren, geschikt tot de dienst, instaat om de stad te verdedigen zo zij aangevallen
werd. Juda heeft zijn oude hoedanigheid van leeuwenwelp niet verloren, en van kloekheid en
onverschrokkenheid. Er wordt ons hier gezegd wie de opziener was van de Benjaminieten, die te
Jeruzalem woonden en wie de tweede was, vers 9. Want het is even nodig voor een volk dat er
goede orde onder hen zij, als om versterkt te zijn tegen aanvallen van buitenlandse vijanden, even
nodig om goede magistraten als om dappere krijgslieden te hebben. 

2. Velen van de priesters en Levieten hebben zich te Jeruzalem gevestigd, waar anders zouden
mensen, die Gode heilig zijn, wonen dan in de heilige stad? 

A. Wij kunnen veronderstellen dat de meeste priesters daar woonden, omdat zij hun werk in de
tempel hadden. Van hen, die het werk van het huis in hun afdelingen deden waren hier achthonderd
twee en twintig van een geslacht, tweehonderd twee en veertig van een ander geslacht, en honderd
acht en twintig van nog een ander, vers 12-14. Het was goed dat deze arbeiders niet weinigen
waren. Van sommigen van hen wordt gezegd dat zij dappere helden waren, vers 14 het was nodig
dat zij dit zijn zouden, want het priesterschap was niet alleen een werk waarvoor kracht nodig was,
maar het was ook een strijd waarvoor inzonderheid nu dapperheid vereist werd. Van één van deze
priesters wordt gezegd dat hij de zoon was van één van de groten, vers 14. Het was geen



verkleining voor de grootste man, die zij hadden, dat zijn zoon tot de priesterschap behoorde, hij
kon zijn ambt en bediening heerlijk maken, want zijn ambt en bediening hebben hem niet in het minst
verkleind. 

B. Ook sommigen van de Levieten kwamen te Jeruzalem wonen, maar vergelijkenderwijs slechts
weinigen, tweehonderd vier en tachtig in het geheel, vers 18, met honderd twee en zeventig
poortwachters, vers 19. Want veel van hun werk bestond om overal in het land de goede kennis des
Heeren te onderwijzen, daarom waren zij verstrooid onder Israël, zovelen er nodig waren voor de
dienst, bleven te Jeruzalem, de overigen deden elders goed. 

a. Van twee van de Levieten wordt gezegd dat zij over het buitenwerk van het huis Gods waren,
vers 16. De priesters leidden het werk binnen de tempelpoorten, maar aan deze Levieten was de
zorg over de wereldlijke aangelegenheden van Gods huis opgedragen, die in ordine ad spiritualia-
ten diepste van zijn geestelijke belangen, waren, zoals het innen van de contributies, het voorzien
in de benodigdheden voor de tempeldienst, en dergelijke zaken meer, waarover het nodig was
opzicht te hebben, want anders zouden de innerlijke zaken gebrek hebben geleden, en dan zouden
zij stil hebben moeten staan. Zij, die zorgdragen voor de uitwendige belangen van de kerk, het
dienen van de tafelen, zijn even nodig op hun plaats, als zij die de zorg hebben voor haar inwendige
belangen, zich wijden aan de bediening des woords en aan het gebed. 

b. Van een ander wordt gezegd dat hij de dankzegging begon en het gebed. Waarschijnlijk had hij
een goed oor en een goede stem, was hij een zeer kundig zanger en werd hij daarom gekozen om
het psalmgezang te leiden. Hij was voorzanger in de tempel. Dankzegging is nodig in het gebed, zij
moet er mee samengaan, dankzegging voor vroegere goedertierenheden is een gepaste inleiding tot
het smeken om verdere zegeningen. En in de openbare eredienst moet er worden zorggedragen dat
alles op de beste wijze geschiedt, eerlijk en met orde, dat in het gebed één spreke, en de overigen
zich in gedachten met hem verenigen, in het zingen, dat een begint, en de overigen volgen. 



Nehemia 11:20-36 

Een bericht gegeven hebbende van de voornaamste personen, die in Jeruzalem woonden (een
uitvoeriger bericht hieromtrent hadden wij in 1 Kronieken 9:2 en verv.), geeft Nehemia ons nu in
deze verzen enig bericht van de andere steden, in welke het overige van Israël woonde vers 20.
Het was nodig dat Jeruzalem bevolkt zou worden, maar niet op zo’n wijze dat het land erdoor
ontvolkt zou worden, de koning zelf wordt van het veld gediend, dat weinig dienst zou doen,
indien er geen handen waren om het te bewerken. Laat er dus geen twist, geen afgunst, geen
minachting, geen kwaadwilligheid zijn tussen de inwoners van steden en de inwoners van dorpen,
beide zijn nodig, beide zijn nuttig, en geen van beide kan gemist worden. 

1. De Nethinim, de nakomelingen van de Gibeonieten, woonden in Ofel, dat op de muur van
Jeruzalem was, Hoofdst. 3:26, omdat zij het dienstwerk van de tempel te doen hadden, en er dus
dichtbij moesten wezen, teneinde gereed te zijn tot de dienst, vers 21. 

2. Hoewel de Levieten verspreid waren door de steden van Juda, hadden zij toch een opziener, die
te Jeruzalem woonde, een overste van hun orde, tot wie zij zich wendden om leiding en bestuur, die
zorg droeg voor hun zaken, kennis nam van hun gedrag en wandel en toezag dat zij behoorlijk hun
plichten volbrachten, vers 22. 

3. Sommigen van de zangers waren aangesteld om voor de nodige herstellingen van de tempel te
zorgen, daar zij verstandige mannen waren, en er tussen hun uren van dienst de tijd voor hadden, zij
waren tegenover het werk van Gods huis, vers 22. En de koning van Perzië schijnt hun ambt en
werk zo genegen te zijn geweest, dat hij hun een zeker onderhoud toewees, buiten en behalve
hetgeen hun als Levieten toekwam, vers 23. 

4. Hier is één, die des konings commissaris was te Jeruzalem, hij behoorde tot het nageslacht van
Zerah, vers 24. Want ook van dat geslacht waren nu sommigen te Jeruzalem gevestigd, en niet
alleen van dat van Farez, of Perez zoals blijkt uit de andere lijst in 1 Kronieken 9:6. Hij wordt
gezegd aan des konings hand te zijn of, vanwege de koning, in alle zaken van het volk, om
geschillen te beslechten, die ontstonden tussen de beambten van de koning en zijn onderdanen, om
te zorgen dat hetgeen aan de koning verschuldigd was, behoorlijk door het volk werd betaald, en
dat hetgeen door de koning voor de tempeldienst was toegestaan stipt uitbetaald werd. Het was
gelukkig voor de Joden, dat één uit henzelf die post bekleedde. 

5. Hier is een bericht van de dorpen of landsteden, die door het overige van Israël bewoond
werden. De steden, in welke de kinderen van Juda woonden, vers 25-30. Die welke door de
kinderen van Benjamin bewoond werden, vers 31-35. En in beide waren verdelingen voor de
Levieten, vers 36. Wij willen veronderstellen dat zij nu veilig en op hun gemak waren, al waren zij nu
ook arm en weinig in aantal. Waarschijnlijk zullen zij door de zegen van God toenemen in rijkdom
en macht, en dit zou nog veel waarschijnlijker geweest zijn, indien er onder hen niet die algemene
ontwijding, die lauwheid in de Godsdienst had geheerst, welke hun in de naam van God ten laste
wordt gelegd door de profeet Maleachi die verondersteld wordt in die tijd te hebben geprofeteerd,
en met wie de profetie voor een tijd heeft opgehouden, totdat zij in de grote profeet en zijn
voorloper herleefde. 



HOOFDSTUK 12

1 Dit nu zijn de priesters en de Levieten, die met Zerubbabel, den zoon van Sealthiel, en Jesua,
optogen: Seraja, Jeremia, Ezra,
2 Amarja, Malluch, Hattus,
3 Sechanja, Rehum, Meremoth,
4 Iddo, Ginnethoi, Abia,
5 Mijamin, Maadja, Bilga,
6 Semaja, en Jojarib, Jedaja,
7 Sallu, Amok, Hilkia, Jedaja; dat waren de hoofden der priesteren, en hun broederen, in de dagen
van Jesua.
8 En de Levieten waren: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juda, Matthanja; hij en zijn broederen
waren over de dankzeggingen.
9 En Bakbukja, en Unni, hun broederen, waren tegen hen over in de wachten.
10 Jesua nu gewon Jojakim, en Jojakim gewon Eljasib, en Eljasib gewon Jojada,
11 En Jojada gewon Jonathan, en Jonathan gewon Jaddua.
12 En in de dagen van Jojakim waren priesters, hoofden der vaderen: van Seraja was Meraja; van
Jeremia, Hananja;
13 Van Ezra, Mesullam; van Amarja, Johanan;
14 Van Melichu, Jonathan; van Sebanja, Jozef;
15 Van Harim, Adna; van Merajoth, Helkai;
16 Van Iddo, Zacharia; van Ginnethon, Mesullam;
17 Van Abia, Zichri; van Minjamin, van Moadja, Piltai;
18 Van Bilga, Sammua; van Semaja, Jonathan;
19 En van Jojarib, Matthenai; van Jedaja, Uzzi;
20 Van Sallai, Kallai; van Amok, Heber;
21 Van Hilkia, Hasabja; van Jedaja, Nethaneel.
22 Van de Levieten werden in de dagen van Eljasib, Jojada, en Johanan, en Jaddua, de hoofden der
vaderen beschreven; mitsgaders de priesteren, tot het koninkrijk van Darius, den Perziaan.
23 De kinderen van Levi, de hoofden der vaderen, werden beschreven in het boek der kronieken,
tot de dagen van Johanan, den zoon van Eljasib, toe.
24 De hoofden dan der Levieten waren Hasabja, Serebja, en Jesua, de zoon van Kadmiel, en hun
broederen tegen hen over, om te prijzen en te danken, naar het gebod van David, den man Gods,
wacht tegen wacht.
25 Matthanja en Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon en Akkub, waren poortiers, de wacht
waarnemende bij de schatkamers der poorten.
26 Dezen waren in de dagen van Jojakim, den zoon van Jesua, den zoon van Jozadak, en in de
dagen van Nehemia, den landvoogd, en van den priester Ezra, den schriftgeleerde.
27 In de inwijding nu van Jeruzalems muur, zochten zij de Levieten uit al hun plaatsen, dat zij hen te
Jeruzalem brachten, om de inwijding te doen met vreugde, en met dankzeggingen, en met gezang,
cimbalen, luiten, en met harpen.
28 Alzo werden de kinderen der zangers verzameld, zo uit het vlakke veld rondom Jeruzalem, als uit
de dorpen van de Netofathieten;
29 En uit het huis van Gilgal, en uit de velden van Geba en Asmaveth; want de zangers hadden zich
dorpen gebouwd rondom Jeruzalem.



30 En de priesters en de Levieten reinigden zichzelven; daarna reinigden zij het volk, en de poorten,
en den muur.
31 Toen deed ik de vorsten van Juda opgaan op den muur; en ik stelde twee grote dankkoren en
omgangen, een ter rechterhand op den muur, naar de Mistpoort toe.
32 En achter hen ging Hosaja, en de helft der vorsten van Juda.
33 En Azarja, Ezra, en Mesullam,
34 Juda, en Benjamin, en Semaja, en Jeremia;
35 En van de priesters kinderen met trompetten: Zacharja, de zoon van Jonathan, den zoon van
Semaja, den zoon van Matthanja, den zoon van Michaja, den zoon van Zakkur, den zoon van Asaf;
36 En zijn broeders, Semaja, en Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, en Juda, Hanani, met
muziekinstrumenten van David, den man Gods; en Ezra, de schriftgeleerde, ging voor hun aangezicht
heen.
37 Voorts naar de Fonteinpoort, en tegen hen over, gingen zij op bij de trappen van Davids stad,
door den opgang des muurs, boven Davids huis, tot aan de Waterpoort, tegen het oosten.
38 Het tweede dankkoor nu ging tegenover, en ik achter hetzelve, met de helft des volks, op den
muur, van boven den Bakoventoren, tot aan den breden muur;
39 En van boven de poort van Efraim, en boven de Oude poort, en boven de Vispoort, en den
toren Hananeel, en den toren Mea, tot aan de Schaapspoort, en zij bleven staan in de
Gevangenpoort.
40 Daarna stonden de beide dankkoren in Gods huis; ook ik en de helft der overheden met mij.
41 En de priesters, Eljakim, Maaseja, Minjamin, Michaja, Eljoenei, Zacharja, Hananja, met
trompetten;
42 Voorts Maaseja, en Semaja, en Eleazar, en Uzzi, en Johanan, en Malchia, en Elam, en Ezer; ook
lieten zich de zangers horen, met Jizrahja, den opziener.
43 En zij offerden deszelven daags grote slachtofferen, en waren vrolijk; want God had hen vrolijk
gemaakt met grote vrolijkheid; en ook waren de vrouwen en de kinderen vrolijk; zodat de
vrolijkheid van Jeruzalem tot van verre gehoord werd.
44 Ook werden ten zelfden dage mannen gesteld over de kameren, tot de schatten, tot de
hefofferen, tot de eerstelingen en tot de tienden, om daarin uit de akkers der steden te verzamelen de
delen der wet, voor de priesteren en voor de Levieten; want Juda was vrolijk over de priesteren en
over de Levieten, die daar stonden.
45 En de wacht huns Gods waarnamen, en de wacht der reiniging, ook de zangers, en de poortiers,
naar het gebod van David en zijn zoon Salomo.
46 Want in de dagen van David en Asaf, van ouds, waren er hoofden der zangers, en des
lofgezangs, en der dankzeggingen tot God.
47 Daarom gaf gans Israel, in de dagen van Zerubbabel, en in de dagen van Nehemia, de delen der
zangers en der poortiers, van elk dagelijks op zijn dag; en zij heiligden voor de Levieten, en de
Levieten heiligden voor de kinderen van Aaron.



In dit hoofdstuk vinden wij: 

I. De namen vermeld van de oversten van de priesters en Levieten, die met Zerubbabel zijn
opgetogen, vers 1-9. 

II. De opvolging van de hogepriesters, vers 10, 11. 

III. De namen van het volgende geslacht van de hoofdpriesters, vers 12-21. 

IV. De uitnemende Levieten uit Nehemia’s tijd, vers 22-26.. 

V. De plechtigheid van de inwijding van de muur van Jeruzalem, vers 27-43. 

Vl. De regeling van de diensten van de priesters en Levieten in de tempel, vers 44-47. 



Nehemia 12:1-26 

Wij hebben hier de namen, en weinig meer dan de namen, van een grote menigte van priesters en
Levieten, die in hun tijd onder de teruggekeerde Joden hebben uitgemunt. Waarom dit register. hier
door Nehemia opgenomen werd, blijkt niet, misschien om deze Godvruchtige mannen in gedachtenis
te houden, opdat het nageslacht zou weten aan wie zij, onder God, de gelukkige herleving en
herstelling van de Godsdienst onder hen te danken hadden. Aldus moeten wij medewerken tot de
vervuiling van de belofte in Psalm 112:"De" "rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn." Laat de
nagedachtenis van de rechtvaardigen gezegend en vereeuwigd worden Het is een plicht van de
dankbaarheid, die wij nog aan getrouwe leraren verschuldigd zijn, om "onze voorgangers te
gedenken, die ons het" "woord Gods gesproken hebben," Hebreeen 13:7. Misschien is het om hun
nakomelingen, die hen opgevolgd zijn in het priesterambt en hun waardigheden geërfd hebben, op te
wekken om hun moed en getrouwheid na te volgen. Het is goed om te weten wat onze
Godvruchtige voorouders en voorgangers geweest zijn, opdat wij er uit leren wat wij moeten zijn. 

Wij hebben hier: 

1. De namen van de priesters en Levieten, die het eerst uit Babel zijn opgetrokken, toen Jesua
hogepriester was. Jeremia en Ezra worden onder de eersten genoemd, vers 1, maar men
veronderstelt dat het niet Jeremia de profeet en Ezra de schriftgeleerde waren, hoewel zij beide
priesters zijn geweest, want de roem van de ene was lang tevoren verbreid, en die van de andere
enigen tijd later. Van een van de Levieten wordt gezegd dat hij over de dankzegging was, vers 8,
dat is: hem was opgedragen om te zorgen dat de psalmen, de dankzeggende psalmen, voortdurend
op de bepaalde tijd en op behoorlijke wijze in de tempel gezongen werden. De Levieten hielden hun
wachten bij beurten en losten elkaar af, zoals het aan broederen, medearbeiders en medestrijders
betaamt. 

2. De opvolging van de hogepriesters gedurende de Perzische monarchie, van Jesua, of Jezus die
hogepriester was ten tijde van de terugkeer uit Babel, tot op Jaddua, of Jaddus, die hogepriester
was, toen Alexander de Grote na de verovering van Tyrus te Jeruzalem kwam en aan deze Jaddus
grote eerbied heeft betoond, toen hij in zijn hogepriesterlijk gewaad tot hem kwam en hem de
profetie van Daniël toonde, waarin zijn veroveringen voorzegd zijn. 

3. Het volgende geslacht van priesters, die oversten waren en gearbeid hebben in de dagen van
Jojakim, zonen van de eerste groep. Het een geslacht van leraren gaat voorbij en een ander geslacht
volgt hen op, en hierin hebben wij Gods gunst te erkennen jegens Zijn kerk en Zijn zorg over haar.
Allen, die genoemd zijn in vers 1 en verv. als uitnemend in hun tijd, worden weer genoemd, hoewel
met enige verandering in verscheidene van hun namen, in vers 12 en verv, behalve twee, als zonen
hebbende, die evenzeer hebben uitgemunt in hun tijd, een zeldzaam voorbeeld dat twintig
Godvruchtige vaders twintig Godvruchtige zonen nalieten (want zovelen waren hier) die hun plaats
innamen. 

4. Het volgende geslacht van Levieten, of liever, een later geslacht, want deze priesters bloeiden in
de dagen van Jojakim, de hogepriester, en deze Levieten in de dagen van Eljasib, vers 22.
Misschien zijn toen de bovengenoemde geslachten van de priesters begonnen te ontaarden, en is het
derde geslacht achtergebleven bij de twee vorige, maar het werk Gods zal nooit falen uit gebruik



aan werktuigen. Toen werd een geslacht van Levieten verwekt, dat als hoofden van de vaderen
werd beschreven, vers 22, en zeer dienstig was aan de belangen van de kerk, en hun diensten waren
er niet minder welbehaaglijk om aan God en aan Zijn volk, dat zij slechts Levieten en dus van de
mindere rang van de bedienaren van de Godsdienst waren. Eljasib, de hogepriester, verwant zijnde
aan Tobia, Hoofdst. 13:4, zijn ook de andere priesters slap en nalatig geworden, maar toen traden
de Levieten met des te meer ijver op, hetgeen hieruit blijkt dat zij, die nu werkzaam waren in het
verklaren van de Schrift Hoofdst. 8:7, en in het gebed, Hoofdst. 9:4, 5, allen Levieten waren, en
geen priesters, daar meer gelet werd op hun persoonlijke hoedanigheden dan op hun orde.
Sommigen van deze Levieten waren zangers, vers 24, om te prijzen en te danken, anderen van hen
waren poortwachters, vers 25, de wacht waarnemende bij de schatkamers van de poorten, en
beide naar het gebod van David. 



Nehemia 12:27-43 

Wij hebben gelezen dat de muur van Jeruzalem onder veel vrezen en beven gebouwd werd, hier nu
hebben wij een bericht dat hij met veel vreugde en groot gejuich werd ingewijd. Die met tranen
zaaien zullen aldus met gejuich maaien. 

I. Wij moeten nagaan wat de betekenis was van deze inwijding van de muur, en willen
veronderstellen dat er ook de inwijding van de stad in begrepen was-continens pro contento-
hetgeen omvat genomen voor hetgeen omvat is, en daarom werd het niet gedaan voordat de
stad weer tamelijk goed bevolkt was, Hoofdst. 11. 

1. Hier was een plechtige dankzegging aan God voor Zijn grote goedertierenheid over hen in de tot
een goed einde brenging van deze onderneming, waarvan zij zich temeer bewust waren vanwege de
moeilijkheid en de tegenstand, die zij er bij ondervonden hadden. 

2. Hiermede hebben zij de stad op bijzondere wijze aan God gewijd en aan Zijn eer, er voor Hem
en in Zijn naam bezit van genomen. Op al onze steden, op al onze huizen moet heiligheid des Heeren
geschreven staan, maar de stad was (zoals nooit een andere stad geweest is), een "heilige stad," de
"stad van de grote Koning," Psalm 48:3, Mattheus 5:35, dat is zij altijd geweest sedert God haar
verkoren had om er Zijn naam te zetten, en als zodanig werd zij, nu herbouwd zijnde, opnieuw door
de bouwers en de inwoners Gode gewijd, ten teken van hun erkenning dat zij Zijn huurders, Zijn
afhankelingen waren, en van hun begeerte, dat zij nog de Zijne zou wezen, en de eigendom ervan
nooit veranderd zou worden. Al wat voor hun veiligheid, gemak en genoegen gedaan is, moet
bedoeld zijn voor Gods eer en heerlijkheid. 

3. Hiermede stelden zij de stad en haar muren onder de bescherming van God, erkennende dat, zo
de Heere de stad niet bewaart, de muren tevergeefs gebouwd zijn. Toen deze stad in het bezit was
van de Jebusieten, hebben die er de bescherming van opgedragen aan hun goden, hoewel die blind
en kreupel waren 2 Samuel. 5:6. S Met veel meer reden geeft het volk van God haar over in Zijn
hoede en bescherming, daar Hij de Alwijze en Almachtige is. De bijgelovige stichters van steden
letten daarbij op een gelukkige gesteldheid des hemels maar deze Godvruchtige stichters hadden
alleen het oog op God, op Zijn voorzienigheid, niet op het geluk, de fortuin. 

II. Wij moeten opmerken met hoeveel plechtigheid het geschiedde onder de leiding van Nehemia. 

1. Uit alle delen van het land werden de Levieten opgeroepen om de plechtigheid te komen vieren.
De stad moet aan God gewijd worden en Zijn dienstknechten moeten gebruikt worden om het te
doen, de overgave ervan aan Hem moet door hun handen geschieden. Toen deze plechtige feesten
voorbij waren, Hoofdst. 8, 9, gingen zij naar huis naar hun onderscheidene standplaatsen, om daar
hun werk van zorg over de zielen weer op te vatten, maar nu werden hun tegenwoordigheid en hulp
wederom ingeroepen. 

2. Ingevolge van deze oproeping was er een algemene samenkomst van al de Levieten, vers 28, 29.
Let op de wijze, waarop zij te werk gingen. 



A. Zij reinigden zich vers 30. Het is nodig dat wij onze handen reinigen en onze harten zuiveren
als er enigerlei werk van God door moet heengaan. Zij reinigden zichzelf, en toen reinigden zij het
volk, zij, die het middel willen wezen om anderen te heiligen, moeten zichzelf heiligen, zich Gode
afzonderen met reinheid des harten en oprechtheid van bedoeling. Daarna reinigden zij de poorten
en de muur. Wij kunnen vertroosting en lieflijkheid verwachten, als wij bereid zijn ze te ontvangen.
"Alles is rein voor de reinen," Titus 1:15, en aan hen die geheiligd zijn, zijn huis en tafel en alle
aangenaamheid des levens geheiligd, 1 Timotheus 4:4, 5 T. Waarschijnlijk geschiedde deze reiniging
door het water van de afzondering, Numeri 19:9, te sprengen op zichzelf en op het volk, op de
muren en de poorten, een type van het bloed van Christus, hetwelk, ons geweten "ons bewustzijn
reinigen van dode werken," ons bekwaam maakt om de levende God te dienen, Hebreeen 9:14, en
door Hem beschermd te worden. 

B. De vorsten, priesters en Levieten gingen, in twee groepen verdeeld, in statige optocht op de muur
met muziekinstrumenten, om de toewijding van dit alles aan God te kennen te geven, zij gingen de
gehele muur rond, vers 36. Zodat zij waarschijnlijk al gaande psalmen zongen tot lof en heerlijkheid
van God. De optocht wordt hier uitvoerig beschreven. Op een zeker punt kwamen zij bijeen, en
daar verdeelden zij zich in twee groepen. De helft van de vorsten met verscheiden priesters en
Levieten gingen rechts, terwijl Ezra hen aanvoerde, vers 37. De andere helft van de vorsten en
priesters die evenzo dankzegging deden, gingen links, terwijl Nehemia in de achterhoede was, vers
38. Eindelijk ontmoetten beide groepen elkaar in de tempel, waar zij zich met elkaar verenigden in
dankzegging, vers 40. De menigte van het volk liep waarschijnlijk op de grond, sommigen binnen de
muur anderen buiten de muur. Een doel van deze plechtigheid was het volk onder de indruk te
brengen van de zegen, waarvoor zij dankzegging gingen doen, en er de herinnering van onder hen
levendig te houden. Processies voor zulke doeleinden hebben haar nut. 

C. Het volk had zich vrolijk gemaakt met grote vrolijkheid, vers 43. Terwijl de vorsten, priesters
en Levieten hun vreugde en dankbaarheid te kennen gaven door grote slachtofferen,
trompetgeschal, muziekinstrumenten en lofliederen, heeft het gewone volk zijn vreugde geuit
door luide juichkreten, die van verre gehoord werden, verder dan de meer harmonieuze geluiden
van hun liederen en muziekinstrumenten, en van deze juichtonen, komende uit een gevoel van
oprechte en hartelijke vreugde, wordt hier nota genomen, want God ziet de oprechte, ijverige dienst
van geringe lieden niet voorbij, maar heeft er een welbehagen in, al is er ook weinig kunst of
schoonheid in. Er wordt ook opgemerkt dat de vrouwen en kinderen vrolijk waren, en hun
hosanna’s worden niet veracht, maar vermeld tot hun lof. Allen, die delen in openbare zegeningen,
moeten zich verenigen in openbare dankzegging. De reden er voor opgegeven is: dat God hen
vrolijk had gemaakt met grote vrolijkheid, Hij had hun beide stof tot blijdschap gegeven en
harten om zich te kunnen verblijden, Zijn zorg had hen veilig en gerust gemaakt, en nu maakt Zijn
genade hen vrolijk en dankbaar. De verijdelde tegenstand van hun vijanden heeft ongetwijfeld
bijgedragen tot hun vreugde, en er triomf mee gemengd. Voor grote zegeningen behoort zeer
plechtige dankzegging te worden gedaan, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het
midden van u, o Jeruzalem. 



Nehemia 12:44-47 

Wij hebben hier een bericht van nog enige goede uitwerkselen van de algemene vreugde bij de
inwijding van de muur. Als de plechtigheden van een dag van dankzegging zulke indrukken
achterlaten op de leraren en het volk, dat beide daarna meer zorgzaam en meer blijmoedig hun plicht
doen, dan zijn zij in waarheid Gode welbehaaglijk, en dan komt er goeds uit voort. Zo was het hier. 

1. De leraren waren meer zorgvuldig in hun werk dan zij geweest zijn. De eerbied, die het volk hun
bij deze gelegenheid betoonde, moedigde hen aan tot naarstigheid en waakzaamheid, vers 45. De
zangers en poortwachters namen de wacht van hun God waar, op de bestemde tijd de plicht
volbrengende van hun ambt. Ook de poortwachters namen de wacht van de reiniging waar, dat is:
zij droegen zorg om de reinheid van de tempel te bewaren door toegang te weigeren aan hen, die
ceremoniëel onrein waren. Als de blijdschap des Heeren ons aldus verbindt aan onze plicht en er
ons in verruimt, dan is dit een voorsmaak van die blijdschap, welke, in vereniging met de
volmaaktheid van de heiligheid, onze eeuwige zaligheid zal uitmaken. 

2. Het volk was meer zorgzaam dan het geweest was ten opzichte van het onderhoud van zijn
leraren. Onder de andere dingen, die hun stof tot vreugde gaven, heeft het volk bij de inwijding van
de muur zich verblijd voor de priesters en de Levieten, die daar stonden, vers 44. Zij genoten
zeer veel van hun leraren en waren blij met hen, toen zij zagen hoe naarstig en volhardend zij
arbeidden, en welke moeite zij zich gaven voor hun werk verheugden zij zich in hen. Het zekerste
middel voor leraren om zich bij hun gemeente aan te bevelen en deel te krijgen in haar genegenheid,
"is waakzaam en" "naarstig te zijn in de bediening" Romeinen 12:7, nederig en werkzaam te zijn en
acht te geven op hun werk en roeping. Toen deze dat deden achtte het volk niets te veel om voor
hen te doen, om hen aan te moedigen. De wet had delen voor hen voorzien, vers 44 maar wat zou
hun dit baten indien hetgeen de wet hun had toegewezen, of niet stiptelijk bijeengebracht, of hun niet
behoorlijk uitbetaald werd? Nu wordt hier: 

a. Zorg gedragen voor het bijeenbrengen van hetgeen hun toekwam. Zij waren bescheiden, en
wilden liever verliezen wat hun van rechtswege toekwam, dan er zelf om te gaan vragen. Velen van
het volk waren zorgeloos en onachtzaam, en zouden het niet inbrengen tenzij zij er toe aangemaand
werden, en daarom werden mannen gesteld, wier ambt het was om tot schatten, tot de
hefoffers, tot de eerstelingen en tot de tienden uit de akkers van de steden te verzamelen de
delen van de wet voor de priesters en voor de Levieten, vers 44, opdat hun deel niet verloren zou
zijn, omdat het niet opgevraagd werd. Dit is een goed stuk werk ten dienste beide van de leraren en
het volk opdat de eersten niet zouden tekortkomen in hun onderhoud, en de laatsten niet zouden
tekortkomen in hun plicht. 

b. Er wordt zorg gedragen dat het, verzameld zijnde, nu ook stipt uitbetaald zal worden, vers 47. Zij
gaven aan de zangers en poortwachters hun dagelijks deel, buiten en behalve hetgeen hun toekwam
als Levieten, want wij kunnen veronderstellen dat David en Salomo, toen zij hun werk bepaalden
vers 45, 46, boven hetgeen als Levieten van hen geëist werd, een fonds voor hen vastgesteld hebben
tot hun verdere aanmoediging. Laat hen, die meer overvloedig arbeiden in het woord en de leer,
deze dubbele eer waardig geacht worden. Wat de andere Levieten betreft, voor hen werden de
tienden stipt afgezonderd of geheiligd, overeenkomstig de wet. Zij worden gezegd te zijn geheiligd,
als hetgeen bijgedragen wordt, hetzij vrijwillig of volgens de wet, ter ondersteuning van de



Godsdienst, en voor het onderhoud van zijn bedienaren, gegeven wordt met het oog op God en Zijn
eer, dan is het geheiligd, en zal het Hem dienovereenkomstig welbehaaglijk wezen, en het zal "de
zegen doen" "rusten op het huis" en op alles, dat er in is, Ezechiel 44:30. 



HOOFDSTUK 13

1 Te dien dage werd er gelezen in het boek van Mozes, voor de oren des volks; en daarin werd
geschreven gevonden, dat de Ammonieten en Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods,
tot in eeuwigheid;
2 Omdat zij den kinderen Israels niet waren tegengekomen met brood en met water, ja, Bileam
tegen hen gehuurd hadden, om hen te vloeken, hoewel onze God den vloek omkeerde in een zegen.
3 Zo geschiedde het, als zij deze wet hoorden, dat zij alle vermengeling van Israel afscheidden.
4 Eljasib nu, de priester, die gesteld was over de kamer van het huis onzes Gods, was voor dezen
nabestaande van Tobia geworden.
5 En hij had hem een grote kamer gemaakt, alwaar zij te voren henenleiden het spijsoffer, den
wierook en de vaten, en de tienden van koren, van most en van olie, die bevolen waren voor de
Levieten, en de zangers, en de poortiers, mitsgaders het hefoffer der priesteren.
6 Doch in dit alles was ik niet te Jeruzalem; want in het twee en dertigste jaar van Arthahsasta,
koning van Babel, kwam ik tot den koning; maar ten einde van sommige dagen verkreeg ik weder
verlof van den koning.
7 En ik kwam te Jeruzalem, en verstond van het kwaad, dat Eljasib voor Tobia gedaan had,
makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis.
8 En het mishaagde mij zeer; zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten, uit de kamer.
9 Voorts gaf ik bevel, en zij reinigden de kameren; en ik bracht daar weder in de vaten van Gods
huis, met het spijsoffer en den wierook.
10 Ook vernam ik, dat der Levieten deel hun niet gegeven was; zodat de Levieten en de zangers,
die het werk deden, gevloden waren, een iegelijk naar zijn akker.
11 En ik twistte met de overheden, en zeide: Waarom is het huis Gods verlaten? Doch ik
vergaderde hen, en herstelde ze in hun stand.
12 Toen bracht gans Juda de tienden van het koren, en van den most, en van de olie, in de schatten.
13 En ik stelde tot schatmeesters over de schatten, Selemja, den priester, en Zadok, den schrijver,
en Pedaja, uit de Levieten; en aan hun hand Hanan, den zoon van Zakkur, den zoon van Matthanja;
want zij werden getrouw geacht, en hun werd opgelegd aan hun broederen uit te delen.
14 Gedenk mijner, mijn God, in dezen; en delg mijn weldadigheden niet uit, die ik aan het huis mijns
Gods en aan Zijn wachten gedaan heb.
15 In dezelfde dagen zag ik in Juda, die persen traden op den sabbat, en die garven inbrachten, die
zij op ezels laadden; als ook wijn, druiven en vijgen, en allen last, dien zij te Jeruzalem inbrachten op
den sabbatdag; en ik betuigde tegen hen ten dage, als zij eetwaren verkochten.
16 Daar waren ook Tyriers binnen, die vis aanbrachten, en alle koopwaren, die zij op den sabbat
verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem.
17 Zo twistte ik met de edelen van Juda, en zeide tot hen: Wat voor een boos ding is dit, dat
gijlieden doet, en ontheiligt den sabbatdag?
18 Deden niet uw vaders alzo, en onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad? En
gijlieden maakt de hittige gramschap nog meer over Israel, ontheiligende den sabbat.
19 Het geschiedde nu, als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven, voor den sabbat, dat ik bevel
gaf, en de deuren werden gesloten; en ik beval, dat zij ze niet zouden opendoen tot na den sabbat;
en ik stelde van mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op den sabbatdag.
20 Toen vernachtten de kramers, en de verkopers van alle koopwaren, buiten voor Jeruzalem, eens
of tweemaal.



21 Zo betuigde ik tegen hen, en zeide tot hen: Waarom vernacht gijlieden tegenover den muur? Zo
gij het weder doet, zal ik de hand aan u slaan. Van dien tijd af kwamen zij niet op den sabbat.
22 Voorts zeide ik tot de Levieten, dat zij zich zouden reinigen, en de poorten komen wachten, om
den sabbatdag te heiligen. Gedenk mijner ook in dezen, mijn God! en verschoon mij naar de
veelheid Uwer goedertierenheid.
23 Ook zag ik in die dagen Joden, die Asdodische, Ammonietische en Moabietische vrouwen bij
zich hadden doen wonen.
24 En hun kinderen spraken half Asdodisch, en zij konden geen Joods spreken, maar naar de taal
eens iegelijken volks.
25 Zo twistte ik met hen, en vloekte hen, en sloeg sommige mannen van hen, en plukte hun het haar
uit; en ik deed hen zweren bij God: Indien gij uw dochteren hun zonen zult geven, en indien gij van
hun dochteren voor uw zonen of voor u zult nemen!
26 Heeft niet Salomo, de koning van Israel, daarin gezondigd, hoewel er onder vele heidenen geen
koning was, gelijk hij, en hij zijn God lief was, en God hem ten koning over gans Israel gesteld had?
Ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen.
27 Zouden wij dan naar ulieden horen, dat gij al dit grote kwaad zoudt doen, overtredende tegen
onzen God, doende vreemde vrouwen bij u wonen?
28 Ook was er een van de kinderen van Jojada, den zoon van Eljasib, den hogepriester,
schoonzoon geworden van Sanballat, den Horoniet; daarom jaagde ik hem van mij weg.
29 Gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd, ja, het verbond des
priesterdoms en der Levieten.
30 Alzo reinigde ik hen van alle vreemden; en ik bestelde de wachten der priesteren en der
Levieten, elk op zijn werk;
31 Ook tot het offer des houts, op bestemde tijden, en tot de eerstelingen. Gedenk mijner, mijn
God, ten goede.



Nehemia had zijn onderneming, om de heilige stad te ommuren en te bevolken, volbracht en nu
keert hij terug tot de koning, zijn meester, die niet langer buiten hem kon, zoals blijkt uit vers 6. Na
enige tijd kreeg hij echter verlof om weer terug te komen te Jeruzalem, teneinde grieven te herstellen,
en enig bederf uit te zuiveren, dat in zijn afwezigheid was binnengeslopen, en zeer ijverig was hij om
verscheidene misbruiken af te schaffen, en daar hebben wij hier een bericht van. 

I. Hij verwijderde uit Israël de vermenging van vreemdelingen, inzonderheid de Moabieten en
Ammonieten, vers 1-3. In bijzondere verontwaardiging wierp hij Tobia uit de woning, die hij in het
voorhof van de tempel had verkregen vers 4-9. 

II. Hij verzekerde het onderhoud van de priesters en Levieten nog vaster dan tevoren, vers 10-14..
Hij ging de ontheiliging tegen van de sabbatdag, en voorzag in de behoorlijke heiliging ervan, vers
15-22. 

IIl. Hij stuitte het toenemende kwaad van huwelijken met vreemde vrouwen, vers 23-31. 



Nehemia 13:1-9 

Het was de eer van Israël en het strekte ten zeerste tot bewaring en instandhouding van hun
heiligheid, dat zij een bijzonder volk waren, en zich niet met de heidenen moesten vermengen, noch
die meesten toelaten zich bij hen in te lijven. 

Nu hebben wij hier: 

I. De wet hieromtrent, die op die dag voor de oren van het volk gelezen werd, vers 1. Het schijnt
op de dag van de inwijding van de muur geweest te zijn, want met hun gebeden en lofzeggingen
hebben zij ook de lezing van het woord gepaard laten gaan, en hoewel het lang daarna was, dat de
andere grieven, hier vermeld door het gezag van Nehemia uit de weg werden geruimd, kan deze van
de vermenging toen wel weggenomen zijn door de daad van het volk zelf, want zo schijnt het
geschied te zijn, vers 3. Of het was misschien op de jaarlijkse gedachtenisviering van die dag enige
jaren later, en wordt het daarom gezegd, dat het te dien dage geweest is. Zij vonden een wet, dat
de Ammonieten en Moabieten niet genaturaliseerd mochten worden, zich niet onder hen mochten
vestigen, noch zich met hen mochten verenigen, vers 1. De reden, hiervoor gegeven, is omdat zij
kwaadwillig geweest zijn voor de God van Israël, vers 2, hun de gewone burgerlijke beleefdheid niet
hadden bewezen, maar het op hun verderf hadden toegelegd, hoewel de kinderen van Israël hun niet
slechts geen kwaad hadden gedaan, maar het hun uitdrukkelijk verboden was hun schade of leed te
berokkenen. De wet met deze reden hebben wij in Deuteronomium 23:3-5. 

II. De gehoorzame onderwerping van het volk aan deze wet, vers 3. Zie het nut en voordeel van de
openbare lezing van Gods woord, als er behoorlijk acht op wordt geslagen ontdekt het ons zonde
en plicht, goed en kwaad, en toont het ons waarin wij gedwaald hebben. Wij zullen ons nut en
voordeel doen met de ontdekking, als zij de uitwerking op ons heeft dat wij ons afscheiden van al
het kwaad, waaraan wij ons hadden overgegeven. "Zo geschiedde het, dat zij alle" "vermenging van
Israël afscheidden," die vanouds zo’n strik voor hen geweest is, want "het gemene volkje, dat in het
midden van hen was," "werd met lust bevangen," Numeri 11:4. Deze inwoners wierpen zij uit, als
zijnde gevaarlijke overweldigers. 

III. Het bijzondere geval van Tobia, die een Ammoniet was, en op wie de gewijde geschiedschrijver
waarschijnlijk het oog had in het herhalen van die wet, vers 1, en in de reden er voor opgegeven,
vers 2. Want hij koesterde dezelfde vijandschap tegen Israël als zijn voorouders tegen hen
gekoesterd hadden. Dit bleek uit zijn toorn op Nehemia, Hoofdst. 2:10, en zijn tegenstand0 tegen
hem, Hoofdst. 4:7. 

Merk op: 

1. Hoe laaghartig Eljasib, de hoofdpriester, deze Tobia een woning gaf, zelfs in het voorhof van de
tempel. 

A. Hij was eerst door huwelijk aan Tobia verwant, en daarna aan hem verbonden door
vriendschap. Zijn kleinzoon had Sanballats dochter gehuwd, vers 28. Waarschijnlijk zal een ander
van zijn gezin Tobia’s dochter gehuwd hebben, en (zou men het geloven?) de hogepriester
beschouwde die verbintenis als een eer voor zijn geslacht, en was er trots op, hoewel zij in



werkelijkheid de grootste smaad en schande voor hem was. Het was uitdrukkelijk in de wet
bepaald dat de hogepriester "een maagd uit zijn eigen volk zou hangen" want anders zou hij zijn zaad
onder zijn volk ontheiligen, Leviticus 21:14. En dat Eljasib een verbintenis aanging met een
Ammonietise knecht (want zo wordt hij genoemd) en er zich op liet voorstaan, waarschijnlijk omdat
hij een geestig man was en voor een voornaam heer doorging, Hoofdst. 6:19, was zo’n minachting
van de kroon van zijn wijding, dat men wel zou wensen dat het niet verteld werd in Gath, niet
verkondigd werd in de straten van Askelon. 

B. Verwant aan hem zijnde, moet hij ook bekend met hem wezen. Tobia was een man van zaken,
en had dikwijls gelegenheid om te Jeruzalem te komen, maar ik twijfel er aan of het met goede
bedoelingen was. Eljasib is zijn nieuwe bloedverwant zeer genegen, zijn gezelschap is hem
aangenaam, en daarom moet hij hem zo dicht mogelijk in zijn nabijheid hebben, hij heeft in zijn eigen
woning in de voorhoven van de tempel, geen kamer die fraai en statig genoeg voor hem is, daarom
bedacht hij om van verscheiden kleine vertrekken, die tot voorraadkamers plachten gebruikt te
worden een grote statige kamer te maken voor Tobia, door de beschotten of binnenmuren ervan
weg te nemen, vers 5. Het was een ongelukkige zaak: 

a. Dat Tobia de Ammoniet, met achting en eerbied in Israël onthaald werd. 

b. Dat de hogepriester, die het volk de wet had moeten leren en hun een goed voorbeeld had
moeten geven, hem, in tegenspraak met de wet, gastvrijheid verleende, en de macht, die hij bezat als
opziener over de kamers van de tempel tot dat doel heeft gebruikt. 

c. Dat hij hem in de voorhoven van Gods huis verblijf gaf, als om God zelf te tarten, dit was schier
even slecht als er een afgod op te richten, zoals de goddeloze koningen vanouds gedaan hadden.
Een Ammoniet mocht niet in de vergadering komen, en zal nu één van de slechtste en snoodste
van de Ammonieten onthaald en geliefkoosd worden in de tempel zelf? 

d. Dat hij de voorraad uit de tempel verwijderde om plaats voor hem te maken, en die voorraad
aldus gevaar liet lopen van verloren te gaan, bedorven of gestolen te worden, hoewel het de delen
van de priesters waren, bloot en alleen om Tobia genoegen te doen. Aldus heeft hij "het verbond
van Levi verdorven," zoals Maleachi toen klaagde, Hoofdst. 2:8. Wel mocht Nehemia er bijvoegen:
doch onder dit alles was ik niet te Jeruzalem vers 6. Indien hij er geweest was, de hogepriester
zou dit niet hebben durven doen. De afgunstige, die onkruid zaait op Gods akker, weet de
gelegenheid waar te nemen om dit te doen, als de "dienaren slapen," of afwezig zijn, Mattheus 13:25.
Het gouden kalf werd gemaakt toen Mozes op de berg was. 

2. Hoe kloekmoedig Nehemia, de opperlandvoogd, hem met wat hem behoorde, buiten wierp, en
de kamers weer voor haar eigen gebruik inrichtte. Toen hij te Jeruzalem kwam, en van de
Godvrezenden aldaar, die er over bedroefd waren, hoorde welk een gemeenzaamheid er ontstaan
was tussen hun hoofdpriester en hun voornaamste vijand, mishaagde hem dit zeer, vers 7, 8, dat
Gods huis aldus ontheiligd werd, Zijn vijanden aldus geliefkoosd en vertrouwd werden, en Zijn zaak
verraden door hem, die er de beschermer van had moeten wezen. Niets smart een Godvruchtige,
een goed overheidspersoon, meer dan de dienaren van Gods huis iets slechts te zien doen. Nehemia
heeft macht, en hij gebruikt haar voor God. 



a. Tobia zal buitengeworpen worden, hij vreest niet hem te beledigen, vreest zijn toorn niet, noch die
van Eljasib, verontschuldigt er zich ook niet over, dat hij tussenbeiden treedt in een zaak, die tot het
rechtsgebied van de hogepriester behoorde, maar als een man, die door ijver wordt bezield voor
een goede zaak wierp hij de indringer uit, door al zijn huisraad naar buiten te werpen. Hij heeft daar
geen beslag op gelegd om het voor zijn eigen gebruik aan te wenden, maar wierp het naar buiten
opdat Tobia, die toen waarschijnlijk afwezig was, als hij terugkwam geen gerieflijkheden tot zijn
ontvangst zou vinden. Onze Heiland heeft aldus de tempel gereinigd, opdat het huis van gebed
geen moordenaarskuil zou zijn. En zij, die de zonde willen uitwerpen uit het hart die levenden
tempel, moeten er het huisraad van buiten werpen, en alle voorziening, die er voor gemaakt is,
beroof haar, verhonger haar neem alles weg wat voedsel en brandstof is voor de lusten, dat is in
werkelijkheid haar te doden. 

b. De tempelvoorraad zal teruggebracht worden, en de vaten van het huis Gods zullen op hun
plaats gesteld worden. Maar de kamers moeten eerst besprengd worden met het water van de
reiniging, of van de afzondering en aldus worden gereinigd, omdat zij ontheiligd waren. En als door
berouw en bekering de zonde is uitgeworpen uit het hart, laat dan het bloed van Christus door het
geloof er op worden toegepast, en laat het daarna voorzien worden van de genade van Gods Geest
voor ieder goed werk. 



Nehemia 13:10-14 

Hier is nog een grief door Nehemia hersteld. 

I. De Levieten was onrecht gedaan, dat was de grief: hun deel was hun niet gegeven vers 10.
Misschien heeft Tobia, toen hij bezit nam van de voorraadkamers, zich ook de voorraad
toegeëigend en die met medeweten van Eljasib voor eigen gebruik aangewend. De klacht is niet dat
het niet ingezameld was van het volk, maar dat het niet aan de Levieten was gegeven, en de Levieten
waren zo bescheiden dat zij het niet invorderden, want de Levieten en de zangers waren gevloden
een ieder naar zijn akker. Dit staat hier als een reden, hetzij: 

a. Waarom die betalingen niet geschied waren, de Levieten waren afwezig, toen zij hun werk in de
tempel hadden moeten verrichten, waren zij op hun hoeven op het land, en daarom was het volk
weinig genegen om tot hun onderhoud bij te dragen. Indien leraren de aanmoediging niet ontvangen,
die hun gegeven behoort te worden, laat hen dan eens nagaan, of zij niet zelf mee schuldig zijn aan
de veronachtzaming, waaronder zij lijden door hun veronachtzaming van hun werkt. Of liever: 

b. Het is de reden, waardoor Nehemia spoedig bemerkte dat hun wat hun toekwam onthouden was,
omdat hij hen niet op hun post zag. "Waar zijn de zangers?" zegt Nehemia, "waarom zijn zij niet hier,
naar hun ambt het hun voorschrijft, om God te loven?" Wel zij waren vertrokken een ieder naar zijn
bezitting op het land, om voor zich en hun gezinnen het levensonderhoud te verkrijgen uit hun grond,
want hun ambt gaf hun geen brood. Een karig onderhoud van de leraren heeft dikwijls een karige
bediening van de Godsdienst tengevolge. Het werk wordt veronachtzaamd, omdat de werklieden
het zijn. Het was nog niet lang geleden dat de uitbetaling van het traktement van de zangers op
goede voet geregeld was, Hoofdst. 12:47, maar hoe spoedig hield dit toch op omdat er niet
behoorlijk op werd toegezien! 

2. Nehemia gaf de schuld hiervan aan de oversten, die er voor hadden moeten zorgen dat de
Levieten bij hun werk bleven en dat hun alle aanmoediging hiertoe werd gegeven. Van Christelijke
overheidspersonen wordt geëist dat zij hun macht gebruiken, om de leraren bij hun plicht te houden,
en het volk bij de zijnen. Nehemia begon met de oversten, en riep hen ter verantwoording.
"Waarom is het huis van God verlaten?" vers 11. "Waarom zijn de levieten er door honger uit
verdreven? Waarom hebt gij hier niet op gelet, en hebt gij dit niet voorkomen?" Het volk "verliet de
Levieten," hetgeen uitdrukkelijk verboden was, Deuteronomium 12:19, en toen verlieten de Levieten
hun post in het huis van God. Beide leraren en gemeente, die de Godsdienst en de waarneming er
van verlaten of veronachtzamen, en ook de magistraten, die niet doen wat zij kunnen om hen er bij
te houden, zullen zeer veel te verantwoorden hebben. 

3. Hij toefde niet om de verstrooide Levieten weer te vergaderen en hen in hun stand te herstellen,
vers 11. Een Leviet op zijn akker (clericus in foro-een leraar op de markt) is buiten zijn stand,
Gods huis is zijn plaats, daar moet hij gevonden worden. Velen, die onachtzaam zijn, zouden veel
beter handelen dan zij handelen, indien zij er slechts toe opgewekt werden. Zegt aan Archippus:
zie op de bediening. 

4. Hij noodzaakte het volk hun tienden op te brengen, vers 12. Zijn ijver wekte de hunne op, en
toen zij de Levieten aan hun werk zagen, belette schaamtegevoel hen om hun nog langer hun loon te



onthouden, maar hebben het hun eerlijk en goedsmoeds gebracht. Hoe beter kerkwerk gedaan
wordt, hoe beter het van de kerk verschuldigde betaald zal worden. 

5. Hij zorgde er voor dat de Levieten hun bezoldiging stipt op tijd uitbetaald zou worden, er werden
commissarissen benoemd, die hierop moesten toezien, vers 13, en het waren mannen die getrouw
werden geacht, dat is: zich getrouw betoond hadden in ander werk, dat hun was opgedragen, en
zich aldus "die goede opgang" "verkregen hebben," 1 Timotheus 3:13 T. Laat de mensen eerst
beproefd en dan vertrouwd worden, laat men hen eerst beproeven in het mindere, en hun dan het
meerdere toevertrouwen. Hun ambt was te ontvangen en uit te betalen, aan hun broederen uit te
delen op de bepaalde tijd en naar goede evenredigheid. 

6. Geen beloning hebbende (het is nog zeer de vraag of hij dank ontving) van hen, aan wie hij deze
goede diensten deed, ziet hij op tot God als zijn betaalmeester, vers 14. Gedenk mij, mijn God, in
deze. Nehemia was een man van vele Godvruchtige uitroepingen, bij iedere gelegenheid, hij zag op
tot God, en gaf zich en zijn belangen aan Hem over. Met vertroosting en veel voldoening ziet hij
terug op hetgeen hij gedaan had voor het huis van God en de wachten er van, het was hem een
genoegen te denken dat hij enigermate het middel is geweest om de Godsdienst in zijn land te doen
herleven en te steunen, en wat verkeerd was terecht te brengen. Welke weldadigheid de mensen aan
Gods dienstknechten ook bewijzen, het zal aldus in hun boezem weerkeren in de verborgen
vreugde, die zij smaken, niet alleen in welgedaan te hebben, maar in goed gedaan te hebben, goed
aan velen, goed aan de zielen. 

a. Hij verlaat zich op God om hem daarom te gedenken, niet in hoogmoed en als roemende op
hetgeen hij gedaan had, en nog veel minder er op vertrouwende als op zijn gerechtigheid, of alsof hij
waande God ermede tot zijn schuldenaar gemaakt te hebben maar in nederig beroep op Hem
betreffende zijn oprechtheid en eerlijke bedoeling in hetgeen hij gedaan had, en een gelovige
verwachting, dat Hij niet onrechtvaardig zal zijn, dat Hij "zijn werk zou vergeten, en de" "arbeid van
de liefde," Hebreeen 6:10. Let er op hoe bescheiden hij is in hetgeen hij vraagt, hij bidt slechts:
Gedenk mij, niet: Beloon mij, delg mijn weldadigheden niet uit, niet: Maak ze bekend. Toch
was hij beloond en zijn weldadigheden zijn vermeld, want God doet meer dan wij instaat zijn te
vragen. Daden, verricht voor het huis van God en de wachten ervan, tot ondersteuning van de
Godsdienst en de aanmoediging erven, zijn goede daden, er is beide gerechtigheid en Godsvrucht in,
en God zal ze voorzeker gedenken, en ze niet uitdelgen, zij zullen haar loon geenszins verliezen. 



Nehemia 13:15-22 

Hier is opnieuw een voorbeeld van die gezegende reformatie, waarin Nehemia zo ijverig werkzaam
was. Hij deed de heiliging van de sabbat herleven, en hield het gezag hoog van het vierde gebod. Dit
was een zeer goede daad voor het huis Gods en de wachten, want waar heilige tijden voorbijgezien
en gering worden geacht, daar is het niet vreemd, dat alle heilige plichten worden veronachtzaamd. 

I. Hier is een protest tegen dit misbruik. De wet op de sabbat was zeer streng, en er werd zeer op
aangedrongen, en met goede reden, want de Godsdienst is nooit op de troon, als de sabbaten met
voeten worden getreden. Maar Nehemia vond zelfs in Juda onder hen, aan wie de sabbaten
gegeven waren tot een teken, deze wet ellendig geschonden. Zijn eigen ogen verwittigden hem
ervan, magistraten, die in zorg zijn om hun plichten naar behoren te vervullen, zullen zoveel mogelijk
uit hun eigen ogen zien, en tot het uiterste doorzoeken wat te doorzoeken is om te ontdekken
hetgeen kwaad is. Tot zijn grote smart bleek het, dat de sabbat, die heilige dag, algemeen ontheiligd
werd, zelfs in Jeruzalem, de heilige stad, die nog zo kort geleden aan God gewijd was. 

1. De landlieden traden hun wijnpersen en brachten hun koren in huis op die dag, vers 15, hoewel er
een uitdrukkelijk gebod was, dat "zij in de ploegtijd en in de oogst op" de sabbat moesten rusten,
Exodus 34:21, omdat zij in verzoeking konden zijn om zich dan grotere vrijheid te veroorloven, in de
waan dat God hun dit wel zou toelaten. 

2. De voerlieden laden allerlei lasten op ezels, en hebben daar geen gewetensbezwaar in, hoewel
het in de wet uitdrukkelijk geboden was dat het vee op de sabbat moest rusten Deuter. 5:14, en op
"de sabbat geen lasten moest dragen," Jeremia 17:21. 

3. De rondventers, marskramers en kleine kooplieden, die mannen waren van Tyrus, de vermaarde
handelsstad, verkochten allerlei koopwaar op de sabbatdag, vers 16, en de kinderen van Juda en
Jeruzalem hadden zo weinig genade of Godsvrucht dat zij van hen kochten en hen dus
aanmoedigden, en zo maakten zij de dag van hun Vader tot een dag van koophandel, tegen de wet
van het vierde gebod die verbiedt om op die dag enigerlei werkte doen. Geen wonder dat de
Godsdienst algemeen in verval was, de zeden verdorven werden onder dit volk, toen zij het
heiligdom verlieten en de sabbat ontheiligden. 

II. De verbetering hiervan. Zij, aan wie Gods eer ter harte gaat, kunnen het niet verdragen om Zijn
sabbat te zien ontheiligen. Zie op wat wijze deze Godvruchtige man te werk ging in zijn ijver voor de
sabbat. 

1. Hij betuigde tegen hen, die hem ontheiligden, vers 15, en nogmaals, vers 21. Hij gaf niet slechts
zijn eigen mishagen er in te kennen, maar poogde hen ervan te overtuigen, dat het een grote zonde
was, en toonde hun het getuigenis van Gods woord er tegen. Hij wilde het niet straffen voor hij er
het kwaad van had aangetoond. 

2. Hij redeneerde met de oversten, bestrafte de edelen van Juda en twistte met hen, vers 17. De
voornaamste mensen zijn niet te hoog om op hun fouten gewezen te worden door hen wier ambt dit
is, ja met voorname lieden moest, zoals hier, in de eerste plaats getwist worden, vanwege hun
invloed op de anderen. 



A. Hij legde het hun ten laste: gijlieden doet dit. Zij hebben geen lasten koren gedragen noch vis
verkocht, maar, 

a. Zij lieten het toe, en hebben hun macht niet gebruikt om het te beletten, en zo hebben zij zich
schuldig gemaakt, zoals de magistraten, die het zwaard tevergeefs dragen. 

b. Zij gaven een slecht voorbeeld in andere dingen, als de edelen zich op de sabbatdag overgeven
aan spel en vermaak aan ijdele bezoeken en ijdele gesprekken, dan zullen de mannen van zaken,
beide in de stad en op het land, de sabbat ontheiligen door hun wereldlijke bezigheden te verrichten,
als nog meer gerechtvaardigd. Wij zijn verantwoordelijk voor de zonden, die anderen bedrijven,
door ons voorbeeld daartoe geleid zijnde. 

B. Hij legt het hun ten laste als een boze zaak, want dat is zij, voortkomende uit minachting van God
en van onze eigen ziel. 

C. Hij beredeneert de zaak met hen, vers 18, en toont hun dat dit sabbatschenden een van de
zonden was, om welke God oordelen over hen gebracht heeft, en dat zij, zo zij zich niet lieten
waarschuwen maar tot dezelfde zonden terugkeerden, reden hadden om meerdere oordelen te
verwachten. "Gijlieden maakt de hittige" "gramschap nog meer over Israël, ontheiligende de sabbat."
Zo heeft Ezra de gevolgtrekking gemaakt: "zullen wij nu wederkeren om Uwe" "geboden te
vernietigen-zoudt Gij niet tegen ons toornen tot verterens" "toe," Ezra 9:14. 

3. Hij droeg zorg om de ontheiliging van de sabbat te voorkomen, als een man, die alleen reformatie
op het oog had. Indien hij hen kon verbeteren, wilde hij hen niet straffen, en zo hij hen strafte, dan
was het slechts om hen te verbeteren. Dit is een voorbeeld voor magistraten om erfheren van
bedwang te zijn, die de zonde tegengaan, toom en gebit voorzichtig te gebruiken, opdat de
geselroede onnodig zij. 

A. Hij gaf bevel de poorten van Jeruzalem gesloten te houden van de avond voor de sabbat tot de
morgen na de sabbat, en stelde zijn eigen dienaren, op wier zorg, moed en goede trouw hij zich kon
verlaten, om er de wacht te houden, dat geen lasten op de sabbat binnengebracht zouden worden,
noch in de late avond tevoren, noch vroeg in de morgen daarna, opdat de sabbattijd niet verkort
worde, vers 19. Aan hen, die kwamen om in de voorhoven van de tempel te aanbidden, werd
ongetwijfeld toegestaan om in te komen en uit te gaan, maar aan niemand van hen, die goederen
verkochten, werd toegang verleend, zij waren genoodzaakt buiten te vernachten, vers 20, waar zij
ongetwijfeld wensten dat de sabbat maar voorbij was, ten einde koren te verkopen. 

B. Hij dreigde hen, die met koopwaren voor de poorten kwamen en dringend aanhielden om
binnengelaten te worden, hun zeggende dat zo zij weer kwamen, hij de hand aan hen zou slaan, vers
21. Dit hield hen er van terug om weer te komen. Indien de hervormers slechts vastberaden en
standvastig zijn, dan kan er meer gedaan worden om slechte gewoonten af te schaffen, dan zij zich
kunnen voorstellen. Ondeugd, die oogluikend wordt toegelaten, is vermetel, en zal raad en
bestraffing trotseren, maar zij kan lafhartig gemaakt worden, en zal dit zijn, als magistraten er zich
een verschrikking voor maken. De koning, zittende op de troon van het gericht, verstrooit alle
kwaad met zijn ogen. 



C. Hij belastte de Levieten met de zorg om toe te zien, dat de sabbatdag geheiligd werd, dat zij in
de eerste plaats zichzelf zouden reinigen, om aldus een goed voorbeeld te geven aan het volk, en dat
sommigen van hen zouden komen om de poorten te bewaken, vers 22. Omdat hij en zijn dienaren
weldra naar het hof moesten terugkeren wilde hij personen met die zorg belasten, die er bij konden
blijven, opdat de sabbat geheiligd zou worden, niet alleen als hij tegenwoordig was, maar ook als hij
afwezig was. Waarschijnlijk zal hierin en in andere zaken een reformatie tot stand komen, als
magistraten en leraren er hun krachten voor verenigen. De meed, ijver en wijsheid van Nehemia in
deze zaak zijn vermeld tot onze navolging, en wij hebben reden te denken dat de genezing, die hij
werkte, duurzaam is geweest, want ten tijde van onze Heiland vinden wij de Joden in het andere
uiterste, al te nauwgezet in het ceremoniële deel van de sabbatsheiliging. 

4. Hij besluit deze passage met een gebed, vers 22, waarin wij hebben te letten op: 

a. De beden: "Gedenk mijner" (zoals de moordenaar aan het kruis), "Heere, gedenk mijner," dat is
genoeg. Gods gedachten over ons zijn zeer dierbaar, Psalm 40:6. Hij voegt erbij: "Verschoon" "mij,
" zo ver is het van hem te denken, dat hetgeen hij gedaan had naar strikt recht een beloning
verdiende, dat hij ernstig tot God roept om hem te verschonen, zoals Jeremia Hoofdst. 15:15,
"Neem mij niet weg in Uw lankmoedigheid over hen," Hoofdst. 10:24. Kastijd mij niet in Uwen
toorn, en Hoofdst. 17:17, Wees Gij mij niet tot een verschrikking. De beste heiligen hebben,
zelfs als zij hun beste daden doen, verschonende genade nodig, want daar is geen mens
rechtvaardig op aarde, die goed doet en niet zondigt. 

b. De pleitgrond: naar de veelheid van Uw goedertierenheid. Het is Gods goedertierenheid,
waarop wij moeten steunen, niet op enigerlei verdienste van onszelf, als wij voor God verschijnen. 



Nehemia 13:23-31 

Wij hebben hier nog een voorbeeld van Nehemia’s vrome ijver voor de reiniging van zijn
landgenoten, als een bijzonder volk van God, dat was de zaak, die hij op het oog had in het
gebruiken van zijn macht, niet de verrijking van zichzelf. 

I. Zie hier hoe zij zich verdorven hadden door vreemde vrouwen te huwen. Daar werd in Ezra’s tijd
over geklaagd, en toen werd veel gedaan om een hervorming hierin tot stand te brengen, Ezra 9 en
10. Maar als de onreine geest buitengeworpen wordt, en er geen werkzaam oog op hem wordt
gehouden, dan zal hij weer inkomen, dat deed hij toen. Hoewel zij, die in Ezra’s tijd vreemde
vrouwen gehuwd hadden, genoodzaakt waren geworden die weg te zenden, hetgeen wel verdriet en
verwarring in de gezinnen teweegbrengen moest, hebben anderen er zich toch niet door laten
waarschuwen, Nitimur in vetitum Wij haken nog naar het verbodene. Als een goed regeerder
deed Nehemia onderzoek naar de staat van de gezinnen onder zijn bestuur, ten einde wat er
verkeerd in was te verbeteren, en aldus de stromen te genezen door de bronnen te genezen. 

1. Hij informeerde er naar vanwaar zij hun vrouwen hadden, en bevond dat velen van de Joden
Asdodische, Ammonietische en Moabietische vrouwen gehuwd hadden vers 23, hetzij omdat zij het
verbodene beminden, of omdat zij hoopten zich door deze verbintenissen te versterken en te
verrijken. Zie hoe God dit door Zijn profeet bestraft, Maleachi 2:11, "Juda handelt" "trouweloos,"
breekt zijn verbond met God. het verbond dat in Ezra’s tijd gemaakt werd met betrekking tot deze
zelfde zaak, hij ontheiligt de heiligheid des Heeren, want hij heeft de dochter, dat is de
aanbidster, van een vreemde god getrouwd. 

2. Hij sprak met de kinderen, en bevond dat zij kinderen waren van vreemden, want hun spraak
maakte hen openbaar. De kinderen werden opgevoed bij hun moeders, en leerden van haar en haar
dienstmaagden spreken, zodat zij de taal van de Joden niet konden spreken, hetzij in het geheel niet,
of niet goed, niet gemakkelijk en niet zuiver, zij spraken half Asdodisch, of Ammonietisch, of
Moabietisch, naar het land was vanwaar de moeder kwam. 

Merk op: 

a. In hun vroege jeugd leren kinderen veel van hun moeders. Partus sequitur ventrem-Zij zijn
geneigd hun moeders na te volgen. Als een van beide ouders slecht is, zal de verdorven natuur de
kinderen naar die zijde neigen, hetgeen een goede reden is waarom Christenen geen huwelijk
moeten aangaan met ongelovigen. 

b. In de opvoeding van kinderen moet veel zorg gedragen worden voor hun spraak, opdat zij de taal
niet leren van Asdod, geen goddeloze of onreine spraak hebben, geen vuile rede uit hun mond ga. 

II. Zie wat Nehemia deed om dit bederf uit te zuiveren, toen hij ontdekte hoe algemeen het heerste. 

1. Hij toonde hun het kwaad ervan aan, en hoe het zijn plicht was er tegen te getuigen. Hij zocht
geen gelegenheid tegen hen, maar dit was een ongerechtigheid, strafbaar bij het gericht, en die hij
volstrekt niet oogluikend mocht toelaten, vers 27. "Zouden wij dan naar ulieden horen, die dit
trachten te bemantelen en te verschonen? Neen, het is een kwaad, een groot kwaad, het is



overtreden tegen onze God, vreemde vrouwen bij u te doen wonen, en wij moeten alles doen
wat wij kunnen, om dit te doen ophouden. Gij vraagt dat zij niet van u gescheiden niet van u
weggezonden zullen worden, maar wij kunnen niet naar u horen, want er is geen ander middel om
die schuld van ons af te wentelen, en de besmetting ervan te voorkomen." 

a. Hij haalt een gebod aan, om te bewijzen dat het op zichzelf reeds een grote zonde was, en laat
hen zweren naar dit gebod: indien gij uw "dochters aan hun zonen zult geven," en verv, dat ontleend
is aan Deuteronomium 7:3. Als wij de mensen van zonde willen doen aflaten, dan moeten wij er hun
in de spiegel van het gebod het zondige van aantonen. 

b. Hij haalt een precedent aan, om er de verderflijke gevolgen van aan te tonen, waardoor het nodig
wordt dat de regering er haar afkeuring van te kennen geeft, vers 26. Heeft niet Salomo de koning
van Israël, daarin gezondigd? De val van grote en Godvruchtige mannen is in de geschiedenis
vermeld om er ons door te laten waarschuwen de verzoekingen te mijden, voor welke zij bezweken
zijn. Salomo was beroemd om zijn wijsheid, daarin was geen koning hem gelijk, maar toen hij
vreemde vrouwen huwde, heeft zijn wijsheid hem niet beveiligd tegen de strikken, die zij hem
spanden, ja meer, zijn wijsheid week van hem en hij heeft zeer zottelijk gedaan. Hij was bemind
door God, maar die zonde heeft hem de gunst van God doen verliezen ja heeft bijna het heilige vuur
van de genade uitgedoofd in zijn ziel. Hij was koning over geheel Israël, maar hierdoor heeft hij tien
van de twaalf stammen verloren. Gij zegt dat gij vreemde vrouwen kunt huwen en toch de zuiverheid
van Israëlieten kunt bewaren, maar Salomo zelf kon dit niet, zelfs hem deden de vreemde vrouwen
zondigen. Laat dan hij, die meent te staan, toezien dat hij niet valle, als hij zo’n afgrond tegemoet
gaat. 

2. Hij toonde zich hoogst misnoegd er over, teneinde er hun het kwaad van te doen beseffen. Hij
twistte met hen, vers 25, zij poogden zich te rechtvaardigen in hetgeen zij gedaan hadden, maar hij
toonde hun hoe beuzelachtig hun verontschuldigingen waren, en heeft met warmte er over
geredeneerd met hen. Toen hij hen tot zwijgen had gebracht, vloekte hij hen, dat is: hij kondigde
Gods oordelen over hen aan, en toonde hun wat hun zonde verdiende. Toen heeft hij sommigen, die
hardnekkiger waren dan de anderen, en geschikt waren om tot een afschrikkend voorbeeld gesteld
te worden, genomen, en "sloeg hen," dat is: hij gaf bevel dat zij door de daartoe bevoegde beambten
geslagen zouden worden overeenkomstig de wet, Deuteronomium 25:2,3. En daaraan heeft hij nog
een ander merkteken van schande gevoegd, hij plukte hun het haar uit, sneed of schoor het af,
want aldus kan het worden verstaan. Misschien waren zij trots geweest op hun haar, en heeft hij het
daarom weggenomen om hen te ontsieren en te vernederen en te schande te maken, het was ook
werkelijk om hen te brandmerken, tenminste voor een tijd. Ezra heeft in dit geval zichzelf het haar uit
zijn hoofd getrokken in heilige smart over de zonde. Nehemia plukte hun het haar uit in heiligen toorn
tegen de zondaren. Zie het verschil van karakter in wijze, Godvruchtige, zegenrijke mensen, en de
verschillende genade, zowel als de verschillende gaven van dezelfde Geest. 

3. Hij verplichtte hen om niet weer zulke vrouwen te nemen, en scheidde haar, die zij genomen
hadden, van hen af. Hij reinigde hen van alle vreemden, zowel van mannen als van vrouwen, vers
30, en deed hen onder ede beloven zulks niet weer te doen, vers 25. Aldus beproefde hij alle wegen
en middelen om dit kwaad te stuiten, en een wederinstorting in die ziekte te voorkomen. 



4. Hij droeg bijzonder zorg voor de gezinnen van de priesters, dat zij niet onder deze schuld, deze
schandvlek zouden komen. Na een ingesteld onderzoek bevond hij, dat een lid van het gezin van de
hogepriester zelf, één van zijn kleinzonen, een dochter van Sanballat had gehuwd, van die bekende
vijand van de Joden, Hoofdst. 2:10, 4:1, en zich dus feitelijk aan de belangen van de Samaritanen
had verbonden, vers 28. Hoe weinig liefde had die man, hetzij voor God of voor zijn land, die zich in
plicht en belang tot een vriend kon maken van hem, die van beide een gezworen vijand was. Het
schijnt dat deze jonge priester zich niet van zijn vrouw had willen scheiden, en daarom joeg
Nehemia hem van zich weg, ontzette hem uit zijn ambt en verklaarde hem voor altijd onbevoegd
om het priesterambt te bedienen. Josefus zegt dat deze uitgestoten priester Manasse was, en dat hij,
toen Nehemia hem wegdreef, tot Sanballat, zijn schoonvader, ging, die hem een tempel bouwde op
de berg Gerizim, gelijk aan die te Jeruzalem, hem beloofde dat hij er de hogepriester van zou zijn, en
dat toen de grondslag gelegd werd van de pretenties van de Samaritanen die voortduurden tot aan
de tijd van Christus Johannes 4:20. "Onze vaders hebben op deze berg" "aangebeden." Nadat
Nehemia aldus een had uitgeworpen, die de eer van het priesterschap had verbeurd, bestelde hij
wederom de wachten van de priesteren en van de Levieten, elk op zijn werk, vers 30. Het was
geen verlies voor hen om te scheiden van één, die de schande was van hun orde, het werk zal beter
gedaan worden zonder hem. Toen Judas uitgegaan was, zei Christus: "Nu is de" "Zoon des mensen
verheerlijkt," Johannes 13:30, 31. 

Eindelijk. Wij hebben hier Nehemia’s gebeden bij deze gelegenheid. 

A. Hij bidt: Gedenk aan hen, mijn God, vers 29. "Heere, overtuig en bekeer hen, herinner hen aan
hetgeen zij behoren te zijn en te doen, opdat zij tot zichzelf mogen komen." Of, "Gedenk aan hen om
met hen af te rekenen er voor, gedenk het tegen hen." Als wij het zo opvatten, dan is dit gebed een
profetie, dat God het tegen hen zal gedenken. Zij, die het priesterschap verontreinigen, verachten
God en zullen licht geacht worden. Misschien waren zij te talrijk en te machtig voor hem om met hen
te handelen naar zij het verdienden. "Heere," zegt hij, "handel Gij met hen, neem het werk in Uw
eigen handen." 

B. Hij bidt: Gedenk mij, mijn God, ten goede, vers 31. De beste diensten, gedaan voor het
publiek, zijn soms vergeten geworden door hen, voor wie zij gedaan werden, Prediker 9:15, daarom
wendt Nehemia zich tot God zelf om hem te belonen, neemt Hem aan als zijn betaalmeester, en zo
twijfelt hij niet of hij zal goed beloond worden. Dit kan wel de korte inhoud zijn van onze beden,
meer behoeven wij niet om ons gelukkig te maken: Gedenk mij, mijn God, ten goede. 
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