
PREEK 2  21-9-2014 10.45 Oude Kerk   Nehemia 1: 5-11  Leren bidden. 

Wat bent u een doener, een denker of een dromer? Bij welke groep hoor jij het meest? 

Nehemia was vooral…. Een doener. Net als de meesten van ons hier. Hij mocht heel 

veel bereiken. De stad herbouwen, het volk organiseren, misstanden aanpakken, 

vijanden afweren enz. Was dat nou puur het product van zijn daadkracht en inzet? 

Omdat hij een succesvol leider was? Uiteindelijk was het gebed de KRACHTCENTRALE 

van zijn leven. Telkens weer zoekt hij Gods aangezicht, tot negen keer toe, aan begin 

en einde van zijn geschrift. Daar kunnen we veel van leren. DAT hij bidt en WAT hij 

bidt. Als we gaan bidden als Nehemia krijgt ons gebed vleugels!  

*Wie is de God tot wie we bidden? Vs. 5 De HEERE met allemaal hoofdletters. De 

eerste keer dat God wordt aangesproken en ook de enige keer in dit boek, de vier 

letters van de onuitsprekelijke naam, de HERE, de Ik ben die ik ben. De God van het 

verbond, Zo wordt het ook nog expliciet genoemd: U bent de God die het verbond en 

de goedertierenheid, de verbondstrouw onderhoudt. U bent het die niet loslaat wat 

Uw hand begon. Daar steeds weer beginnen, dan is er altijd hoop!   

 Het is een belijdend gebed, wie is de HERE, God van de hemel. Hij die de 

hemelen en de aarde gemaakt heeft, de grote schepper van t heelal. Dan komen de 

dingen direkt in een ander perspectief te staan. Deze vakantie nog op een uitkijktoren 

of uitzichtspunt geweest? Wat van onderaf groot en onoverkomelijk lijkt, ziet er van 

BOVENAF heel anders uit! bidden vanuit wie God is, de Grote God. Dan kunnen we ook 

grote dingen vragen en grote dingen verwachten. Als we ons richten op die GROTE 

God worden onze problemen meteen stuk kleiner! In elk geval we zien ze meer in 

verhouding! De ontzagwekkende of geduchte God. Laten zijn vijanden maar vrezen. 

Met Hem kun je niet spotten!       

 Laten we niet bidden vanuit ons beperkte voorstellingsvermogen of onze kleine 

logica, maar vanuit het wezen en de trouw en de grootheid van de HERE GOD! Als we 

doordrongen zijn van Gods majesteit en trouw, dan wordt ons bidden AANBIDDEN! 

Misschien eerst een aanbiddingslied luisteren of zingen en dan pas met onze waslijst 

komen? Als we denken vanuit onszelf, wat we zien, de cijfers, dan komen de grenzen 

gauw in zicht, en zijn we gauw klaar. Maar als God, de God van de hemel ons helpt dan 

kunnen we zeggen: Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Zou voor 

de Here iets te wonderlijk zijn?  Als ik God goed ken, ga ik ook mezelf goed kennen. 

Opening Institutie van Calvijn, Godskennis en zelfkennis gaan samenop. Gelukkig 

mogen we bij God zelf beginnen!  

*wie ben ik als bidder? Vs. 6-7 Een dienaar, daar kom ik aan het eind op terug, 

opvallend hoe ootmoedig, schuldbewust Nehemia bid als ZONDAAR. Heel concreet en 

eerlijk: ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Niet alleen een belijdend gebed 

maar ook een NEDERIG gebed. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en 

door Hem verhoord wordt? HC zo 45 Dat wij onze nood en ellende goed en grondig 



kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van Zijn majesteit verootmoedigen. “Op 

deze zal Ik zien, zegt God, “op de arme en verslagene van geest en die voor Mijn 

Woord beeft.” Jesaja 66:2. “Ik heb tegen U o Heer zwaar en menigmaal misdreven!” 

Nehemia beweert niet beter te zijn dan de rest, hij belijdt persoonlijk schuld en is 

solidair met zijn volk en de voorouders. Plaatsvervangende schuldbelijdenis, zoals ook 

bij Daniël 9 en Ezra. Hij voelt zich betrokken en verantwoordelijk bij de zonden van de 

huidige en de vorige generatie. Die schuld is er en rust als een hypotheek op het heden 

en toekomst. Wij kunnen natuurlijk zeggen: aan wat vroeger is gedaan hebben wij toch 

part noch deel? De omvangrijke en langdurige slavenhandel, de gouden eeuw, maar 

ook veel bloedgeld en wreedheid en onderdrukking. De Tweede Wereldoorlog en al 

wat met de Joden is gedaan, en ook met de zigeuners en homo’s. Nog wel meer 

voorbeelden. Gehinderd door onze cultuur, van individualisme! We waren er niet bij? 

Nehemia maakt zich er niet snel wiskundig van af met een paar jaartallen, voor mijn 

tijd. Hij sluit zich erbij in. Maar hebben wij ook niet genoeg reden om ons te 

verootmoedigen? Gaan wij vrijuit? Doen wij het beter dan Israël toen en nu? Er is ook 

iets van collectieve schuld. Zovelen die zijn vertrokken uit de kerk, zovelen die God niet 

kennen en nooit een eerlijke en positieve uitleg van Gods liefde hebben gehoord en 

gezien, hebben wij daar ook geen schuld aan dat er veel oppervlakkigheid, 

ontkerkelijking is? Hebben de afgoden van bezit en genot ook invloed op ons hart? We 

hebben goede reden om naast Nehemia neer te knielen, ons hoofd te buigen en te 

erkennen: Ik heb gezondigd en wij hebben gezondigd. Wij staan even schuldig als 

anderen!  Erkennen en uitspreken: Here, vs. 7 wij hebben…. Here, wees ons zondaren 

genadig! Maar ook meer dan woorden: daden: vs. 9 concreet: echte bekering is zoals 

de Joden terecht zeggen: Tesjoevah DOEN. Omkeer die daadwerkelijk blijkt in stappen, 

gehoorzaamheid, een keuze en overgave van de wil!    Daarmee toe aan citaat Deut. 30 

*wat is de grond of basis van ons gebed? Vs. 8-9  We kunnen niet pleiten op ons recht, 

dat we toch beter verdiend hebben of dat wij zo serieus en gelovig zijn. Nehemia pleit 

niet op iets van zichzelf maar hij pleit op wat God heeft gezegd aan Mozes. 

Waarschuwing en belofte.  Dat is bidden vanuit Gods beloften. Een beroep op Zijn 

hart, en Zijn verbondstrouw. Gods eigen beloften zijn een garantie dat God zal 

luisteren en wil geven en zal geven wat Hij in Zijn Woord heeft toegezegd. Daar kan en 

wil God niet van af. Mam, pap u heeft het toch beloofd? En beloofd is beloofd. Daar 

kun je van op aan. Bij mensen en meer nog bij God! Aan Gods eigen beloften kun je je 

vastklemmen. Dat geeft vaste grond onder de voeten bij het bidden. Pleitgrond. Aan 

welke beloften wil je de Here eerbiedig maar ook vol vertrouwen “herinneren”? Zoek 

maar in de Bijbel, in je stille tijd naar wat God zelf heeft beloofd, dan gaat er een 

wereld voor je open, dat geeft je gebed RICHTING maar ook KRACHT, dan mag je 

bidden met vertrouwen, op GROND van Gods eigen woord. Je dooptekst of je 

belijdenistekst? Jozua 1? Ps. 32: Ik zal je raad geven, Mijn oog zal op je zijn, Ik zal je de 

weg wijzen die je gaan moet. 1 Korinthe 10 u heeft geen bovenmenselijke beproeving 

te dragen, want God zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven uw macht, maar Hij 



zal MET de beproeving ook de uitkomst geven! Johannes 15: wie blijft in Mij, die 

draagt veel vrucht. Ik zal je niet begeven en verlaten, zodat ik vol vertrouwen kan 

zeggen: Wat zou een mens mij doen? Vitamine en medicijn voor het geloof, neem 

elke dag een belofte van God in! Dan is een ziek en zwak geloof ZO genezen! Het 

staat er toch allemaal niet voor niets?! Luther: laten we de volle zak van Gods beloften 

maar voor Zijn aangezicht leegschudden! Vrijpostig nee, vrijmoedig ja, het geloof 

begint met Gods beloften, rust op Gods beloften en eindigt met Gods beloften 

(Calvijn). Dan ga je anders bidden en andere dingen bidden. God vervult niet al onze 

wensen ,maar wel al Zijn beloften. Christus heeft al die beloften ondertekend met Zijn 

bloed! Al Gods beloften zijn in Hem en door Hem JA en AMEN! Al wat je de Vader 

vraagt in MIJN Naam, dat zal Hij u geven. Joh. 16:23.  Dus belijdend bidden, nederig en 

schuldbewust bidden, pleitend bidden vanuit Gods eigen Woord. Bid de Bijbel!  

*Wie ben ik als bidder?  Zondaar maar ook dienaar,    DIENAAR of knecht is een 

kernwoord, tot 8 maal in deze paar verzen. God is er niet om mij van dienst te zijn, 

mijn wensen en plannen, maar ik leef om HEM te dienen. Niet God is mijn dienaar, 

maar andersom!  Steeds weer moet in de kerk die leugen van onze tijd worden 

doorgeprikt en tegengesproken die voor ons zo strelende mythe dat de klant koning is, 

de cliënt, de consument. Nee, De Here is  … juist: Heer en Meester. Christus is onze 

Koning!  

Zo mogen wij onze God dienen. Prachtig wat er in vers 11 staat: wij zijn Uw dienaren, 

die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen. Stem je daar mee in? Here, ik ben uw 

dienaar, wij zijn uw dienaren,  ik ben U onderdanig, en ik wil U ook gehoorzamen! Ik 

wil U eerbiedigen, Uw Naam en al wat die inhoudt en belooft! Uw heilige Naam, uw 

grote Naam, uw krachtige Naam, uw beloftevolle Naam. Ik wil Uw naam van harte 

eren, Dient de Here met blijdschap,   daar word ik blij van: doen wat U zegt. U heb ik 

lief omdat U me zoveel geeft en omdat U me  EERST heeft liefgehad.  

Here, ik ben uw knecht, om U te dienen, om steeds weer te vragen: wat wilt U dat ik 

doen zal? Ik spiegel me aan Hem die dat steeds bad. De lijdende Knecht des Heren, 

De trouwe volmaakte dienaar van God en dienaar van Zijn volk.  Hij die alle schuld 

heeft gedragen, alle gerechtigheid volbracht, De dienaar die altijd Gods wil deed en 

doet, in onze plaats, we bidden op Zijn gezag, vanuit Zijn volbrachte werk, vanuit Zijn 

vergeving en beloften. We schuilen steeds weer achter de Knecht van de Here, en Zijn 

bloed. We pleiten op het Woord, de geschreven geloften, maar ook we pleiten op het 

Vleesgeworden Woord. Gods laatste woord. Gods liefste woord. Jezus Christus. We 

bidden, belijden en aanbidden in Jezus’ Naam.  

De heilige Geest leert ons bidden, in deze workshop van de Schriften: belijdend 

bidden, nederig en schuldbewust bidden, en vol verwachting bidden vanuit Gods eigen 

beloften. Amen.   Ds. A.T. van Blijderveen, Hardinxveld-Giessendam. 


