
PREEK 411  Nehemia 2:1-10  28-9-2014  MORGENDIENST Geliefde broeders en zusters, 

He, hoe laat ben je thuis en terug? Op tijd! Ja, maar hoe laat, wanneer? Op tijd! Je bidt om 

genezing, om een baan, een vriend of vriendin, wanneer geeft God antwoord? Op tijd! Op 

zijn tijd, op Zijn tijd! Nehemia had slechts nieuws gekregen uit Jeruzalem, terugslag en 

tegenslag, de stad opnieuw in puin, en de tempel in grote ellende en smaad. Dan gaat hij 

zitten en vasten en bidden en rouwen. Hij gaat ook bidden, belijdend vanuit Gods grootheid 

en trouw, schuldbewust en solidair met de zonden van zijn volk, nederig als zondaar en 

dienaar, bidt vanuit Gods beloften, bijbels bidden. In 1: 11 is zijn gebed:  ……………. 

1.“vandaag” ….   Natuurlijk, zo bidden wij ook, we willen graag verandering en antwoord 

VANDAAG, liever vandaag dan morgen! Per direkt! Per omgaande. En krijgt Nehemia ook 

diezelfde dag, VANDAAG, nog antwoord? Nee, begin van hoofdstuk 2: ruim 3 maanden. Dag 

na dag heeft hij gebeden en gesmeekt, week na week gewacht. Maar Nehemia wist dat het 

nog niet de tijd was en hij merkte dat God nog geen antwoord gaf en een deur opende. Hij 

zou zo graag iets doen en op reis gaan, maar …. Geen antwoord van God, stilte, een hemel 

van koper. Dan ga je je afvragen: Is God er wel? Luistert Hij wel? Laat Hij mij en ons maar 

modderen?     God is God. God heeft Zijn eigen draaiboek en ritme. Gods tijd valt vaak niet 

samen met onze tijd, met wat wij “op tijd” vinden. In de Bijbel vinden we heel vaak 

gelovigen die moeten wachten. Als we moeten wachten betekent niet per se dat we iets 

verkeerds doen of geloof tekort komen.        

 We zien regelmatig in de Bijbel dat er tijd overheen gaat. Abraham en Sara, David 

voordat hij koning werd, Saul moest wachten op de profeet Samuël, De gemeente in 

Jeruzalem moest wachten 10 dagen, zij wisten niet dat het zo lang of kort gingen duren! Ook 

de Here Jezus zelf moest wachten. “mijn ure, de tijd van de Vader is nog niet gekomen”  

Gemeente van Christus, Wat is Gods bedoeling met zo’n wachttijd? Wat kan en wil de Here 

je leren? Als je in Gods wachtkamer zit, kun je daar beter van worden?  Wachten en bidden, 

geduld oefenen en vertrouwen hebben. Zo rijpt en groeit de vrucht van de Geest: geduld, zo 

leren we geloven in afhankelijkheid. Alles op Zijn tijd! God laat ons nooit wachten om ons te 

plagen, wel om ons te beproeven, testen, en ons geloof te verdiepen. Ons voor te bereiden 

op een bepaalde taak.  

2.En toen kwam de dag, 2: 1 Hoe wist Nehemia dat het TIJD was, op tijd? Gods tijd? Staat er 

niet bij. God geeft wel vaak een aanwijzing of bevestiging als je om leiding vraagt. Hij 

spreekt, en zoals ds. G.C. Vreugdenhil op de gemeenteavond zie: God spreekt vaak in 

STEREO. Hij brengt je op een gedachte en bevestigt dat via iets of iemand anders.  Nehemia 

wist: dit is de dag, Gods tijd:  

Bij de koning moet je je emoties binnenhouden, geen vrolijkheid of verdriet, daar is de 

koning niet van gediend. Hij kan zich moeilijk met de sores van iedereen van zijn personeel 

gaan bezighouden. Het gaat om een neutrale professionele uitstraling, het gaat niet om jouw 

persoontje, maar om de machtige heerser op de troon.      



 Heb jij een somber hoofd, nou dan moet jouw hoofd maar rollen!  Nooit had 

Nehemia iets van zijn emoties laten blijken. Ook niet na die dramatische berichten uit 

Jeruzalem, Maar nu, in de maand Nissan, laat hij zijn masker vallen en laat hij zien hoe 

bedroefd en bezorgd hij is. Bewuste keuze. Neemt een risico.  Hij speelt met zijn leven, zo’n 

alleenheerser kan alles doen wat hem invalt!  Er hoeft maar iets te gebeuren of je valt in 

ongenade, zeker als buitenlander, en je bent er geweest! Als schenker mag je zeker niet 

zomaar met een persoonlijke vraag  komen, dus dit is de enige manier waarop Nehemia kan 

proberen tot een gesprek te komen. Het is streng verboden en dus levensgevaarlijk en 

toch: Nehemia doet het voor God en Zijn volk en zijn stad. Hij heeft onder Gods leiding 

deze dag uitgekozen, een bijzondere dag? De koningin is er ook bij. De KONING ziet iets aan 

zijn schenker, en vraagt: Nehemia, waarom staat je gezicht zo verdrietig, wat is er aan de 

hand, ik zie dat je niet ziek bent, maar het moet hartenpijn zijn!  Wat is dat hartzeer? Vertel 

op! 

3.BANG, heel erg bevreesd. vs. 2 Nehemia had voor deze gelegenheid gebeden en er naar 

uit gekeken, een bewuste keuze en een bewust risico, hij stak zijn nek uit voor zijn volk, maar 

als het puntje bij het paaltje komt, Schrikt hij en wordt hij superbang. Begrijpelijk!  Zeker ook 

omdat deze zelfde koning Artasasta verboden had de stad te herbouwen. Ezra 4: 21. En dan 

schiet de paniek door Nehemia heen! geen man van staal,   later probeer men hem en het 

volk steeds weer bang en bevreesd te maken. Dat lukt niet!   Maar dat was niet omdat 

Nehemia zo onverschrokken was en hij gemakkelijk over alle dreigementen en risico’s 

heenzweefde!  Schudt het allemaal niet uit zijn mouw. Steeds weer stapte hij over eigen 

beperking en bangheid heen, en wierp zich op God, en zocht en vond houvast bij de God van 

de hemel, de Rots die eeuwig staat en niet wankelt. Dat is moed, moedig geloven: niet dat 

je geen angst kent en nooit bang bent, maar moed is ondanks je eigen angst doen wat me 

MOET doen! Dat je toch leeft met lef en luistert naar Gods stem: wees sterk en moedig want 

IK ben met je. Nehemia staat heel dicht naast ons.  Maar wijst ons ook een weg omhoog!

 Duidelijke parallel tussen Nehemia en Christus. De Here Jezus maakte ook een 

bewuste keuze: we gaan op naar Jeruzalem, ook al wist Hij …  Vastbesloten en toegewijd, 

TOCH greep ook Hem de angst aan, ten dode toe bedroefd, in Getsemané, ook Hij ging deze 

weg biddend en ontving kracht op het gebed!  

Vs. 4  TOEN BAD IK TOT DE GOD VAN DE HEMEL, een schietgebedje, naast zijn gewone, 

dagelijkse gebedsleven, een vuurpijl naar de hemel, zo lezen we dat vaker in dit verslag van 

N: “korte gebeden tussen de bedrijven door: Help me, o God. Gedenk aan mij o God ten 

goede”,  een noodkreet, een paar seconden maar, in stilte, en dan… spreekt over de 

vreselijke toestand in zijn vaderstad, graven en poorten aan puin,    en hij vraagt op reis te 

mogen om te gaan herbouwen. Laat me aub naar Juda gaan! En de koning vraagt hoe lang? 

Zo en zo lang, “een bepaalde tijd” we weten niet hoeveel Nehemia vroeg, vermoedelijk 

enkele maanden, en wonderlijk: direkt goed. Nehemia vat moed en hij gaat door, vs. 7, 

vraagt nog meer: brieven, vrijgeleide, hout voor tempelbouw, uit de kroondomeinen. 

Eerder had deze zelfde koning herbouw verboden! NU….  



Nehemia krijgt al wat hij vraagt en zelfs nog MEER: vs. 9: militaire escorte, 

veiligheidstroepen. Daar had hij niet eens om gevraagd en hij krijgt het toch,  Wonderlijk en 

verrassend allemaal: is dat gevolg van de Gewijzigde politieke verhoudingen, 

beleidswijziging,  nee, Nehemia weet zeker: dit is  gebedsverhoring!   Vers 8! Dit is de goede 

hand van God over hem en zijn volk. Het wordt concreet en zichtbaar dat de HERE 

inderdaad de verbondstrouw en de goedertierenheid bewaart! Als je bidt en wacht en 

vertrouwt, dan kan God verrassend helpen, boven bidden, boven denken.      

 Zoals Nehemia in stilte gebeden heeft, zo zal hij ook in stilte gedankt hebben! Wat 

is de Here goed en machtig!    Dat ook weleens gemerkt? Gods goede hand? Als u het NU 

niet zie, wachten en blijven verwachten Ps. 130.  Twijfel er niet aan, kijk naar Gods goede 

hand die Zijn Zoon heeft gegeven, gezonden, overgegeven tot in de dood, zelfs de kruisdood. 

Dan zal Hij ons ook MET Hem en door Hem alle dingen schenken! 

Nehemia heeft zich voorbereid, goed overdacht, weet wat hij wil en weet wat hij nodig 

heeft.    Pakt zijn kans, doorpakken. Strategisch, tactisch, doordacht, en TEGELIJK: Diepe 

afhankelijkheid, geloven in afhankelijkheid, Godsvertrouwen, denkt groot van God, klein van 

zichzelf, weet dat hij een zondaar en een dienaar is, hij heeft dit alles verwerkt en voorbereid 

met bidden en vasten, op de kniëen! MAAR  gebruikt WEL zijn verstand, bouwt het stukje 

bij beetje op. Komt pas naderhand met de stadsmuur, militair en politiek gevoelig, en pas in 

een later deel van het gesprek met “het huis van God”.     Zo mogen wij ook onschuldig als 

duiven en listig als de slangen zijn, zegt Christus. Tactisch en toegewijd. Afhankelijk en actief, 

gelovig en gedreven. 

Nu is Nehemia niet meer bezorgd en verdrietig, maar blij en dankbaar, want Gods goedheid 

zal uw druk eens verwisselen in geluk,  hoop op God, wacht op God, sla het oog naar boven, 

ik zal God, mijn God nog loven!  God helpt al-tijd, op tijd, op Zijn tijd.  

Ds. A.T. van Blijderveen, Hardinxveld-Giessendam, 2014.  
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