
PREEK 1:  Nehemia 1: 1- 4     14-9-2014 OK am   Gemeente van Christus,  

Weet je al wat voor werk je wilt gaan doen? Bouw, juf, of verpleegster, politieman, of 

ook in de handel net als je vader, of in de zending, of boer, en WAAR wil je gaan 

werken? Op school, in een fabriek of kantoor? Vandaag horen we over iemand die 

werkte in een paleis! In het huis van de koning! Nou, dat lijkt je misschien wel een 

mooi baantje. Wat moest ie doen? De schenker van de koning (vs. 11). Dus de wijn 

voor de koning inschenken. Nou, dat is gemakkelijk geld verdienen, licht werk, daar 

wordt je niet moe van. Ja, maar hij moest natuurlijk ook voor het drinken van heel het 

koninklijk huis en het personeel zorgen. maar hij moest ook zorgen dat de koning het 

beste van het beste kreeg, dus hij moest ook zorgen dat de druiven goed groeiden in 

de wijngaard, en beschermen tegen wilde dieren, en de oogst, en dat er dan 

druivensap geperst werd en dat dat ging rijpen tot wijn. Veel werk, belangrijk werk 

want voor de koning en zijn mensen het BESTE van het beste. Maar ook wel 

GEVAARLIJK werk.   Schenker moest proeven, en de koning beschermen want soms 

waren er vijanden, die wilden de koning vermoorden. En deden ze stiekem GIF in de 

wijn of de beker, daarom moest de schenker altijd eerst proeven, groot GEVAAR, groot 

RISICO, kon wel vergiftigd worden. *werk van Nehemia Gevaar voor zijn leven, maar 

ook voor zijn hart en ziel. Niet zo’n beste omgeving. Feesten en losbandigheid, leugen 

en bedrog, remmen los, veel gezondigd. Boek Esther, perzische hof. Sommige vaders 

of moeders werken ook op een plaats waar veel gevloekt wordt. Waar mensen volop 

zondigen. Hoe blijf je dan staande? Wie beïnvloedt wie? Wij onze omgeving of 

andersom? Waarom kies je zo’n plek, vooral voor het geld? Is dat alle risico voor je ziel 

waard? Of weet je je daar geroepen en probeer je zout en licht te zijn?  

*naam en gezin van Nehemia, KINDEREN  de vaders en moeders gaven hun kinderen 

niet zomaar een naam, klinkt wel leuk. Nee, een naam met een betekenis. Nehemia 

betekent: de Here troost. De Here geeft troost. Ia, afkorting van jahweh. De Here. 

Daarmee beleden vader Hachalja en de moeder hun GELOOF in hun God. Het was een 

moeilijke en donkere tijd waarin ze leefden. Maar toch geloofden ze vast en zeker dat 

God Zijn volk niet loslaat. Dat de Here troost geeft en zal geven, ondanks alles. Heeft 

jouw naam een betekenis?, hebben papa en mama dat verteld? David de geliefde, 

Jonatan: God heeft gegeven, cadeau van God,   Jan, jannie,  johan, hans, johannes de 

Here is genadig enz.   ellie, elsbeth, elisabeth :  God is mijn eed, aan God gewijd,  Uit 

de naamgeving kun je wel zien dat Nehemia GELOVIGE ouders had. Hij had een goede, 

gelovige thuisbasis gehad. Dat hielp hem ook om later VEEL voor God en Zijn koninkrijk 

te doen. Zo zien we dat vaker in de geschiedenis. Dat God het thuis van kinderen, een 

gelovig nest, gebruikt om Zijn instrumenten te smeden. God schakelt vader en moeder 

in om jongens en meisjes te vormen tot DIENAAR, Samuël, Mozes, Jezus, Timotheüs,  

een godvrezend gezin als broedplaats van de Heilige Geest. Zo leer je de Here Jezus 

kennen, zo ga je zien: een leven zonder is ARM, leven met God is de ECHTE rijkdom en 

het blijvende Geluk.  Hoe is dat bij jullie thuis? Een oefenplaats om God te geloven, te 



vertrouwen, te gehoorzamen, ook al gaat dat tegen onszelf in. KINDEREN, Leren jullie 

thuis JA zeggen tegen God en NEE tegen verkeerde dingen?    Ouders, waar focussen 

we op en verlangen we naar: alleen dat ons kind gezond opgroeit, goede opleiding en 

mooie baan? Of bidden we ook dat onze zoon of dochter de HERE gaat dienen en iets 

betekent in Zijn Koninkrijk? Net als Nehemia?  

*bericht uit Jeruzalem – uitleg en achtergrond. Op een dag krijgt Nehemia bezoek, van 

zijn broer en nog wat mensen. Ze hebben een lange reis gemaakt, ze komen uit Israël, 

Juda. Nehemia vraagt naar hoe het gaat, met de mensen die in Israël waren gebleven 

of teruggekeerd. En hoe gaat het met Jeruzalem, Jeruzalem dat ik bemin? Vers 3 het 

gaat HEEL HEEL SLECHT. Ezra was teruggekeerd met wat mensen. Om de wet van God 

te onderwijzen en de stad te herstellen. Maar er was ook verzet en vijanden, de stad 

lag in puin, en wat ze weer hadden opgebouwd, stukjes van de muur opgebouwd, 

maar dat werd weer neergehaald. De vijanden konden zo naar binnen!  Er was 

terugval, ze waren weer terug bij af! Grote ellende, en smaad!     

 Zo horen wij ook ernstige berichten: Verval in onze tijd: kerkgebouwen die 

gesloten en verkocht worden, gemeenten die geen eigen predikant meer hebben, 

misschien gaat dat in onze streek wat langs ons heen, maar in veel provincies en 

steden staat het water aan de lippen en is er grote teruggang! Onze Protestantse Kerk 

in Nederland verliest elke maand 1000 leden. Deze hele kerk vol, niks meer met de 

kerk te maken, vorige maand, en in deze maand en in oktober weer enz.   West-europa 

crisis en krimp, ellende en smaad, RK en protestantse kerken, OOK wij kregen deze 

week heel ernstige en verdrietige berichten: vervolgde christenen. Grote ellende en 

smaad! Vorige week zondag, gingen de christenen in Nigeria ook naar de kerk. en toen 

zijn er mannen gekomen met geweren, ze zochten de kerken op, ze hebben 

honderden kerkgangers doodgeschoten en ook 45 dominees! Sommige kerken zijn in 

brand gestoken. Ook zijn de huizen van christenen kapot gemaakt. Dus sommige 

kinderen hebben geen vader meer, of geen huis en ze zijn bang.  

*Hoe reageren wij daarop, wat doen we ermee? Wat was de reactie van Nehemia en 

wat is die van ons? Nehemia zegt niet: nou ja, hun probleem, verweg, ik heb het toch 

goed, mijn werk en leven, NEE, het raakt hem diep! Want het gaat over broeders en 

zusters, het gaat over het volk van God, het gaat over je familie! En het gaat over de 

zaak van God en de eer van God!   ZITTEN en HUILEN. Ook Christus HUILDE over de 

stad, diep bedroefd, tranen over het ongeloof, zo graag…   Hij bedrijft meerdere dagen 

ROUW, als over een overledene,  hij gaat niet weer over tot de orde van de dag, maar 

gaat ermee naar de HERE: en voor God ging hij vasten en bidden.    Als wij horen over 

crisis in de kerk, bloedige vervolging van christenen in Nigeria, in Irak, Syrië en andere 

plaatsen. Het kan je lam slaan, en we kunnen apathisch worden en NIETS doen. 

Anderen willen gelijk iets DOEN, een actieplan, een campagne, DE HANDEN UIT DE 

MOUWEN!  Maar Nehemia gaat eerst de HANDEN VOUWEN. Beste: aug. avond 

jeugdzaal! Bid en werk!  Straks gaat Nehemia ook een plan maken en aan het werk, 



maar eerst neemt hij alle tijd om te bidden, te vasten, te rouwen. Bid en werk, maar 

…. Hoeveel werk maken wij van bidden? Kennen wij dat? Bidden en vasten voor 

Gods aangezicht? Rouwen en met onze klachten bij de Here komen. Daar tijd voor 

nemen, strijden in de gebeden? Blijft ons gebed niet vaak beperkt tot wat 

standaardgebedjes aan tafel? Losse flodders?  

Ik denk en dan preek ik ook tot mezelf: dat ons geloofsleven en kerkelijk leven vaak zo 

lauw en krachteloos is omdat ons gebedsleven afwezig, minimaal of gehaast is. We zijn 

er nog heel ver van af om als de eerste gemeente TE VOLHARDEN in de gebeden! 

Nehemia rouwt, huilt, hij bidt en vast. Hij verootmoedigt zich voor God. Daar hebben 

wij ook goede reden toe. Om met alle gevoelens van onrust en onlust die al maanden 

door ons heen gaan, de HERE te zoeken, op de knieën,  Zodat die ellende ons niet 

beheerst of verlamt, maar het in Gods hand geven. Bij Hem houvast en toevlucht 

zoeken. Ook voorbede doen dat HIJ ingrijpt en recht doet, en zich ontfermt, en het 

geweld vermindert en de aanvallers tot bekering brengt.  Dan gaat het over de 

vervolgde kerk, onze broeders en zusters, in de verdrukking. Maar ook over onszelf en 

de kerk van Nederland mogen we best rouwen en huilen, en vasten en bidden. Wat 

is er een hoop vrijzinnigheid, dode godsdienst, wetticisme, lauwheid, materialisme, 

geldzucht, dus afgoderij, van links tot rechts ook in kerkelijk Nederland.   Doen we er 

iets mee of doen we misschien wel mee?    Ons past nederigheid, solidariteit, 

ootmoed, verbrokenheid, schuldbesef. Doen wij het anders en beter? Ik durf dat niet 

te zeggen. We proberen het, maar of het lukt? Veel tekort. Wat moeten we strijden 

met onze eigen slechte begeerten, avondmaalsformulier en soms verliezen we de 

strijd. En soms staken we de strijd en dobberen we mee met de massa. Waar of niet?  

 Vasten en bidden, herontdekken, niet alleen in de lijdenstijd. Maar als een 

bijbelse tweecomponentenlijm. Vasten niet om te lijnen, en ook niet als hongerstaking, 

maar wel om beter te bidden, ons gebedsleven te verdiepen, concentreren op de Here, 

Zijn rijk, zijn wil, Zijn toekomst. Vasten en bidden om niet in te dutten, maar om 

waakzaam en werkzaam te zijn. Totdat Hij komt! De Here wil gebeden zijn, dan doet 

Hij grote dingen. Alle opwekkingen en reveils en wendingen in de kerkgeschiedenis 

hadden te maken met gebed en verootmoediging, schuldbelijdenis en voorbede! 

Bidden trouw en toegewijd dat God de hemel scheurt en neerdaalt. Dat Hij krachtig 

werkt met Zijn Geest in ons en allen die nog niet van genade weten. Nederig en 

volhardend bidden, daar heeft de Here Zelf grote beloften aan verbonden: 2 Kron. 7: 

14 de Here zegt: Wanneer Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed 

buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, 

dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. 

 BID en WERK. KINDEREN straks kunnen jullie een kaart meenemen en aan 

kinderen in Nigeria, of Colombia of andere plaatsen schrijven en iets tekenen voor ze. 

Uitleg en addressen. En voor ze bidden. Begin van een wending en tijd van opbouw,   

man van gebed. En zo een groot dienaar van God en van grote betekenis voor Zijn volk. 

Wil jij zo ook tot zegen zijn en u? Amen.  Ds. A.T. van Blijderveen, Hardinxveld-G’ dam.  



 


