
PREEK 10 14-12-2014 Nehemia 10: 1 en 28-39 en 2 Kor. 8: 1-9  Derde Advent   

Een boek voor in de kerk,  Verbond vernieuwen, Here Ik wil U voortaan helemaal 

gehoorzamen, Uw Woord is de leidraad en norm voor mijn leven. Ik wil me aan U toewijden, 

Zou U uw handtekening zetten?  zou jij tekenen? Een vaste schriftelijke overeenkomst. Het 

gebed van Nehemia en het volk loopt daar op uit. EERST Nehemia, en dan 22 priesters, 17 

levieten, 44 familiehoofden. En wie er ook tekenen: vs. 28 de vrouwen, de zonen en 

dochters, al wie de leeftijd van het onderscheid bereikt had. Alle tieners dus! De 

brugklassers en ouder. En…. Jongeren, zouden jullie meedoen? Wat zou jij kiezen? Wil jij de 

Here gehoorzamen en dienen? Ook van jou wordt een antwoord gevraagd. Zou je naar voren 

komen en je naam opschrijven?  De Here God heeft al een verbond met je gesloten toen 

je gedoopt werd. Toen was je nog klein, een baby, je wist en snapte het niet, maar nu wel! 

Het verbond moet steeds opnieuw bevestigd worden. We moeten het verbond met de Here 

regelmatig  vernieuwen! Zeker als we een periode lauw en laks zijn geweest, weggedwaald 

of weggelopen.  

Vs. 29 Willen wij ons verbinden met broeders en zusters van Christus en willen we een 

verbintenis aangaan, een vast verbond met de Here? Met een eed en een verplichting? 

Misschien denk je bij jezelf: nou, doei, ik ga niet tekenen hoor. Dan zit je eraan vast en moet 

je het doen ook! Totale toewijding, nee dat kan ik niet en wil ik niet. Ik wil best IETS voor God 

en voor de kerk doen, maar ik ga me niet vastleggen. Ik zit toch liever zelf aan het stuur, wel 

zo prettig en gemakkelijk. Wie zo denkt is niet de eerste: in Deut. 29 lezen we: als iemand 

bij het horen van deze woorden zichzelf in zijn hart zegent  door te zeggen: ik zal vrede 

hebben, ook wanneer ik mijn verharde hart volg, de overvloed zal de dorst wegnemen. Dat 

de Here hem niet zal willen vergeven. Dan zal de toorn van de Here en zijn naijver tegen die 

mens ontbranden, en alle vervloekingen van dit boek zullen op hem rusten.  Ellende en 

oorlog en ziekte, misoogst, overheersing door anderen, dan zullen alle volken zeggen: 

waarom heeft de Here dit gedaan met dit land? Wat betekent deze grote ontbranding van 

Zijn toorn? Dan zal men zeggen: Omdat ze het verbond van de HERE, de God van hun 

vaderen dat Hij met hen gesloten had verlaten hebben.    Niet tekenen en je NIET toewijden 

en laten leiden door Christus en de Heilige Geest heeft OOK grote gevolgen. Daar rust geen 

zegen op, dat is NIET de weg van het leven! Dat heeft geen toekomst.   

Waarom zou je het WEL doen? Uit dankbaarheid, voor wie de HERE is, hfdst. 9. Omdat Hij de 

God is die ons het leven heeft gegeven en de aarde om op te wonen, omdat Hij de God is die 

vergeeft, die bevrijdt, die ons geleid en geholpen heeft tot hier toe. Licht in de nacht en 

manna in de woestijn. Omdat Hij ons gezegend en gedragen heeft van dag tot dag. Omdat 

de Here het verbond en de goedertierenheid bewaart, willen wij ook het verbond bewaren 

en vernieuwen. Ja toch? Omdat de Here trouw is ondanks onze ontrouw, daarom! Omdat 

we deze God mogen kennen en belijden: U bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, 

barmhartig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en U heb ons niet verlaten! Daarom! Omdat 



de Here het genadeverbond heeft opgericht en volhoudt, willen wij het vernieuwen. 

Concreet: drie terreinen. 

1.Relaties en huwelijken: vs. 30 IN onze tijd gaat anders. Dochters en zonen worden niet 

meer gegeven. Die zoeken zelf hun weg en hun partner. En waar en hoe zoek je die? Niet 

bij andere volken, niet bij het volk van het land Kanaän. Nee, dat was niet uit 

vreemdelingenhaat of racisme. Maar omdat de andere volken andere goden dienden en om 

niet mee te gaan in die afgodendienst! Gevoelige materie, ik probeer er toch wat van te 

zeggen: Niet handig, niet goed om een vriend of vriendin te zoeken of houden die niet 

gelooft. Het huwelijk is op zich al niet gemakkelijk en je maakt het jezelf nog moeilijker. Als je 

die bron van het geloof niet deelt. Als je over dat wat voor jou belangrijk is, niet kunt praten 

en elkaar niet begrijpen. Als jij de Here Jezus wilt volgen en van Hem bent, en die ander niet. 

Ja, maar misschien komt die ander tot geloof en hij gaat ook weleens mee naar de kerk, 

hoor! Mooi, maar misschien een beetje naïef of optimistisch? Ik ken meer gevallen dat de 

gelovige MEER beïnvloed werd dan de niet-gelovige. Wees eens eerlijk, doet deze 

vriendschap of relatie je band met de Here voordeel of schade? Praat maar eens met die 

gemeenteleden die altijd hier alleen zitten, terwijl de man of vrouw thuis zit, achter de buis 

of in bed, of langs de lijn. Wat een zware en eenzame weg! Ik houd veel van hem of haar, 

maar ten diepste begrijpen we elkaar niet! Laat het verbond met de Here en de 

verbondenheid met de Here Jezus op 1 staan!  Weinig missionair? Eerst is 

AFZONDERING nodig, vs. 28, dat we anders en onderscheiden zijn, dat we weten wie we zijn 

als volgelingen van de Here Jezus, dan pas kun je erop uit en de wereld in. Eerst 

UITGEROEPEN uit de wereld, kerk, ekklesia, en dan geroepen en gezonden NAAR de wereld. 

Als het zout smakeloos is….     

2.Sabbatsviering en sabbatsjaar vs. 31   Het verbond met de Here blijkt uit je handel en 

wandel. Dat we niet leven voor het werk en het geld alleen, maar van ophouden weten. Eén 

dag van de Here en voor de Here. Eén dag niet werken en verdienen en mailen en bellen en 

regelen. Maar rusten en vieren en alle tijd voor de kerkdiensten en ontmoeting met elkaar. 

Één dag anders, de shabbat, het ritme van de schepper. En ook naast de sabbatdag, het 

sabbatsJAAR. Zorg voor de arme, niet alles zelf opmaken maar voor wie weinig of niets 

heeft. Dienen en delen. Wauw zomaar een hele dag of een heel jaar niks doen, het laten 

waaien, notabene een-zevende, 14 % van de werkweek en de tijd? Ja, als oefening in 

afhankelijkheid dat wij het uiteindelijk niet redden met werken en nog eens werken, maar 

dat God het Zijn beminden als in de slaap geeft. Uiteindelijk produceer je echt niet meer en 

beter door zeven dagen door te gaan! Dat is bewezen en onderzocht. De vorm is nu anders 

dan toen en vroeger, maar het principe hetzelfde! Zo wordt leven in het verbond met de 

Here, leven in de verbondenheid met Christus concreet! Uit wat we WEL en NIET doen.     

GEMEENTE van CHRISTUS; 3.Trouwe zorg voor de dienst aan de Here, vs. 32- 39 Afspraken 

voor de eredienst, dat de dienst in de tempel kon doorgaan en hout voor offers en dieren en 

het onderhouden van de vrijgestelden, de priesters en levieten.     Vs. 35 zouden wij dat 



willen ondertekenen en beloven? Voor God en Zijn dienst geven we als EERSTE, het eerste 

het beste. Niet als er nog wat over is, niet als sluitpost, maar als begin, als beginsel en Eerste. 

Omdat we luisteren naar Christus die zei: Zoek EERST het Koninkrijk van God en Zijn 

gerechtigheid en al het andere krijg je erbij, als bonus. Dat komt echt wel goed, daar zorg ik 

voor!   Opnieuw: een oefening in vertrouwen! Leven in afhankelijkheid. De eerstelingen voor 

God. En daarom actie Kerkbalans in januari in de eerste maand!    We zitten niet meer vast 

aan ons geld omdat we grootste schat gevonden hebben, de rijkdom in Christus! We mogen 

reageren op de grote genade van Christus die rijk was en arm werd!    

 In onze tijd hoeven we niet meer voor hout en dieren te zorgen, maar willen wij 

structureel bijdragen aan de EREDIENST? De verkondiging van het evangelie hier, en in 

andere landen? Dat de lofzang gaande blijft en de inzameling voor kerk en diakonie, de 

dienst aan de naaste veraf en dichtbij?    Willen wij de eerstelingen van onze omzet, ons 

salaris, onze eerstelingen van winst of oogst of bijbaantje toewijden aan de Here omdat 

eigenlijk ALLES van Hem is en ALLES aan Hem te danken is? We mogen ons geld en giften aan 

allerlei doelen geven, maar de EIGEN gemeente en de erediensten mogen toch op de EERSTE 

plaats staan? Als we graag meezingen: Mijn Jezus ik houd van U, ik noem U mijn vriend… dan 

zijn de kerkdiensten ons toch ook lief? Belangrijk? Wilt u, wil jij het ook beloven: WIJ ZULLEN 

HET HUIS van onze God niet verwaarlozen! Door er zelf te zijn, door trouw onze plaats in te 

nemen  en ook door bij te dragen! Overgave aan de Here allereerst en daarna overgave en 

toewijding aan de gemeente en de kerk en de dienaren van God. 2 Kor. 8   

   ONZE GOD: tot wel 10 keer toe! relatie boven regels. Maar als ons hart 

van God is, Hem toegewijd, in voortdurende verbondenheid dan wordt dat ook zichtbaar en 

tastbaar en merkbaar, dan krijgt dat vorm op allerlei praktische manieren.   …. 

 Verbondsvernieuwing. Als we bij dat boek staan zien we dat er al iemand getekend 

heeft: met grote rode letters staat daar: Jezus van Nazareth, de Messias, de Zoon van David 

en de Zoon van God. Hij heeft al getekend met Zijn bloed. Het nieuwe verbond in Mijn bloed. 

Een VERNIEUWD verbond. Dat verbond, die gehoorzaamheid aan AL Gods geboden, Hij heeft 

het beloofd en gedaan. Hij heeft het vervuld en volbracht heel Gods verbond. Hij is de 

trouwe verbondspartner die alle gerechtigheid heeft vervuld. Hij voor mij.    Kan ik dan maar 

raak leven? Nee, natuurlijk niet, dan wil ik ook tekenen. En beloven te leven in diepe 

dankbaarheid en blijvende verbonden-heid. Here Jezus U heeft het verbond vernieuwd met 

ons door Uw bloed, wij willen het verbond met U vernieuwen! Here Jezus, lieve Heiland, U 

heeft Uw leven gegeven, daarom zeggen wij: Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn, 

tot Uw eer, Maak mijn uren en mijn tijd tot Uw lof en dienst bereid. Neem mijn handen 

maak ze sterk, door Uw liefde tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet, op de wegen van 

uw wet.  Neem ook mijne liefde Heer, kleg voor U haar schatten neer, Neem mij zelf en voor 

altijd ben ik aan U toegewijd. Amen.  Ds. A.T. van Blijderveen, D.Min. 


