
PREEK 5   Nehemia 4:1- 23  26-10-2014 Ora et labora: Bid en werk!   

2:20 Nehemia sprak in geloof en gehoorzaamheid. En de mensen ZIJN ook opgestaan. 
En gingen meedoen.  Wat is ons ANTWOORD op het Woord van God? Opstaan en 
bouwen? Meedoen? *hfdst. 3    allerlei mensen, priesters, levieten, anderen, 
ambtsdragers en gemeenteleden, jong en oud, ook een vader en zijn dochters (vs. 12), 
aan het bouwen, Daarnaast-… daarnaast schouder aan schouder! Met één doel en 
passie.    Ook mensen van buiten Jeruzalem, uit omliggende dorpen, Tekoa en Gibeon 
en Mizpa.  Allen doen ze mee en doen een stuk van het werk en een stuk van de muur. 
Alleen vs. 5 …. Voelen ze zich te goed, te belangrijk? ZE staan ook in de lijst, tot hun 
schande. Maar de rest, Nehemia laat zich er niet door weerhouden. Kijk niet naar 
anderen, vergelijk niet met anderen, maar doe zelf je deel waartoe je geroepen bent. 
Met inzet en trouw. Voor de Here en niet voor de mensen.    

Waar God bouwt, begint ook de duivel met aanval en afbraak. Zo barst er ook verzet 
los: *vs. 1-3 SPOT, venijnig wapen: spottend en honend klinkt er vraag op vraag….  
Haat en vijandschap tegen het Joodse volk tot op vandaag. Ongekend wat Arabische 
leiders roepen, kinderen zijn al geïndoctrineerd en schreeuwen hun ouders na en 
gooien met stenen, letterlijk en figuurlijk. Daar is “die zwakke Joden” nog heel liefjes 
bij. Zoveel leugens en leuzen die op synagogen en grafzerken worden gespoten. Het 
racisme en antisemitisme is vandaag niet minder dan toen.    
 Maar ook als christen merk je het soms. Op je werk of op school. Er wordt 
gespot en gescholden, je wordt uitgemaakt voor streng-gereformeerd of  piep-refo. 
Alle kerkmensen worden weggezet als schijnheilig of ouderwets. Sommige kranten, 
tijdschriften, tv-shows, of literaire schrijvers doen er ook aan mee!  Je weet dat het 
onzin is, generalisaties, en toch doet het je wat! Er zit iets gemeens en duivels in. Het 
was er in de tijd van Nehemia, David ps. 42 Waar is nou die God van wie je het 
verwacht? Christus aan het kruis. Hoe reageer je? Hoe reageert Nehemia? 
 *vs. 4-5 reactie. Nehemia gaat er niet tegenin door met hen in discussie te 
gaan. Hij gaat bidden. Hij vlucht naar God toe. Zo deed Christus ook: Die toen Hij 
gescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan 
Hem die rechtvaardig oor deelt” 1 Petrus 2: 23. Nehemia neemt niet het recht in eigen 
hand, maar bidt dat GOD recht zal doen. Dat Hij zal straffen. “want Here het is toch 
UW zaak en UW eer, ze hebben toch U getergd tegenover de bouwers?”   Is dit een 
kwalijk gebed, typisch OT, beter bidden als Christus voor Zijn vijanden Vader vergeef 
hen want ze weten niet wat ze doen? En voor hen die wel weten of kunnen weten? 
Wat bidt je voor en tegen die strijders van IS en de Taliban die meisjes door hun 
hoofd schieten omdat ze onderwijs willen ontvangen en de beulen van Christenen in 
Korea? Ja, laten we bidden om bekering en verandering. Laten we bidden om vrede en 
gerechtigheid. Maar bidt ook gerust dat dit soort bewegingen aan verdeeldheid ten 
onder gaan, dat er recht zal geschieden en dat het kwaad wordt gestraft en dat 
moordenaars worden opgesloten en het recht hersteld wordt. Ps. 35  



 

En dat Gods vijanden verstrooid worden en hun plannen in duigen vallen. Ook in het 
NT, Openbaring 6: 10 wordt gebeden dat de Almachtige Rechter recht doet. (HC zon-
dag 48) Spot en bestrijding, een geestelijke strijd, dus ook geestelijke wapens gebrui-
ken. Vooral het gebed.  Niet laten gebeuren maar BID en WERK. En werken doen ze! 

*vs. 6 Het volk liet zich niet tegenhouden en verlammen, maar ging door met bouwen! 
Dapper en nuchter. Ze werkten met hart en ziel. Hun hart was om te werken. En jouw 
hart? En uw en mijn hart? Willen we werken voor de Here? En bezig-zijn voor Zijn 
koninkrijk en Zijn kerk? Ps. 108: 1  Neig mijn hart en vervul het met U, verlangen om U 
te dienen! Mooi om dat zo te lezen. Ze hadden er zin in. Met volle inzet, ze gaan juist 
NOG harder werken aan de muren van Jeruzalem.      
 *vs. 7-8 Ook de vijand gaat door: tweede aanval: militair, een complot, een 
samenzwering. Pact met andere volken om van meerdere kanten Israël aan te vallen: 
Sanballat met zijn leger vanuit het noorden, Gesem en de Arabieren vanuit het Zuiden, 
Tobia en de Ammonieten vanuit het oosten en de Filistijnen uit het westen. Van alle 
kanten ingesloten en aangevallen zo steeds weer, net na oprichting in 1948, de 
zesdaagse oorlog. Wat kun je dan nog? BIDDEN! (Ps. 118: benauwd van alle zijden!) 

*vs. 9 reactie: Ik werd benauwd van alle zijden maar riep de Here ootmoedig aan, de 
Heer verloste mij uit lijden en deed mij in de ruimte gaan. gebed en een wacht, bid en 
werk. Wachtposten voortaan, tegen aanvallen.      
 *vs. 10-12 toch had het impact en schade: inzinking,   ontmoediging, het wordt 
teveel, Eerst kracht en geloofsmoed en zin om te werken, samen, eendrachtig, hard 
bezig. Maar dan treedt de moeheid in en de moedeloosheid en komen er klachten. 
Misschien wel herkenbaar?  De moed zinkt in de schoenen, het is zoveel werk, er moet 
nog zoveel gebeuren, hoe komt het ooit klaar?  En vs. 12 waarschuwingen, goed 
bedoeld, maar als het tien keer is raak je verzadigd en uit balans. Een geestelijke 
inzinking. Het kan je soms aanvliegen: al die mensen die Christus niet kennen, 
jongeren die wegblijven of nooit gekomen zijn, de serie adressen en mensen in je 
straat en wijk die je eigenlijk zou willen bezoeken en helpen. Al die verzoeken om 
giften voor noodhulp enz. enz. Als je kijkt naar de cijfers, het geld en wat er zou 
moeten gebeuren….  Ook als opvoeder, moe en moedeloos, waar doe ik het voor? 
Haalt het iets uit? Soms zie je het even niet meer zitten. Eerst zag je op God, 2:20 Hij 
zal het ons doen lukken. Je kijkt omhoog, maar als je dan omlaag kijkt, zie je allemaal 
puin, zie je je agenda die vol is en voel je machteloos.  

*Vs. 13-14 Nehemia, weer: bid en werk. Of: werk en bid. Eerst wachtposten en daarna 
bemoedigd hij volk en leiders:   VERS 14 ……………………..Waar kijk je naar? Waar richt je 
je op? Wees niet bevreesd, kern van het evangelie, God openbaart zich keer op keer: 
en de boodschap is steeds weer: je hoeft niet bang te zijn…  Wees niet bevreesd, maar 
wees sterk en moedig want….   De Here Jezus zegt zijn discipelen: Vrees niet, Ik ben 



het, heb goede moed!  Vrees niet voor de vijand of wat dan ook, want Ik heb de wereld 
overwonnen. DENK aan de HERE hoe groot en geweldig Hij is. Groter dan de Helper is 
de nood toch niet. Ook al zijn onze problemen groot, God is groter! De Here heeft toch 
al zo vaak Zijn macht, Zijn almacht getoond? Aan Israël, Zijn kerk, aan u persoonlijk? 
Denk aan die Here en Heiland, houd die machtige God voor ogen!    Hé, en als je 
dat zelf niet kunt, laat dan MET je bidden of VOOR je bidden door een ander. Ter 
plekke of vraag die ander je op te dragen en mee te worstelen en strijden in de 
gebeden. Soms heb je zelf geen woorden en kracht om te bidden. Maar vraag dan de 
GEMEENTE! Je ouderling, je predikant, vraag de gebedskring, vraag je vrienden of 
broeders te bidden. SAMEN bidden, zoals vs. 9, soms persoonlijk, privé zoals vs. 4, dan 
weer gezamenlijk. En…. Slot Vers 14. Zonder kruis geen kroon, zonder strijd geen 
overwinning. Denk aan wat er op het spel staat. Strijd voor uw broeders en zusters, uw 
familie en voor Gods gezin, strijd voor uw zonen en dochters, doe wat je kunt voor de 
volgende generatie, en strijd voor uw vrouwen en uw huizen! Sterk in Uw kracht gerust 
in Uw bescherming maar … BID en WERK!      
 *vs. 15-23 werk hervat, met verdubbelde waakzaamheid. Sjofar. Bazuin. 
Waakzaamheid! Bouwen en opbouwen is niet genoeg, is naïef. Ook waken en 
verdedigen. Tegen wie of wat? Vijanden, niet zo zichtbaar maar wel gevaarlijk: 
bedreiging tegen onze huwelijken! Heeft u ze in beeld? Zijn jullie samen wakker en 
waakzaam tegen de moordenaars van je huwelijk? Vijanden loeren op de gemeente: 
tweedracht, verwereldlijking, traditionalisme, oppervlakkigheid, gevoelsgeloof, 
rationalisme, zijn we gewapend en alert tegen de vijanden van onze kinderen en 
jongeren? Die hen willen verleiden en weg van de Here willen houden of halen. 
Gemeente, Laten we strijden en waken, bidden en het zwaard van de Geest gebruiken, 
Gods Woord. En het schild van het geloof om alle vurige pijlen uit te doven. Laten we 
vooral vertrouwen en bidden om bescherming en inzicht van de HERE.   
 Met het geloof van vs. 20: mijn God, onze God! Ken je de Here zo, persoonlijk, 
van dichtbij, Dat is verbondstaal. Pleiten op het verbond dat de Here ZELF heeft 
opgericht, eenzijdig van zijn kant, Zijn initiatief, Zijn heilsplan, onverdiend en 
onverwacht.  Een eeuwig genadeverbond. Daarom: Here, U bent het die mijn heil 
volmaakt, U bent begonnen met Uw volk, met Uw kerk en met mij, toen al bij de doop, 
wilt U uw werk voleindigen? wilt u doorgaan, ook al dwaal ik steeds af,  
BELOFTEgeloof!   U hebt DE strijd gestreden, ik mag delen in Uw overwinning, help me 
staande te blijven, en te weerstaan: verdedigen. Heb goede moed: Ik heb de wereld 
overwonnen!  Omdat U Here Jezus leeft en regeert, omdat U bent opgestaan, 
Daarom, 2:20 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in 
uw wijngaard te staan,  samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw 
wegen bekend. Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt 
in de nacht. Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in U, dat alleen maakt ons 
sterk. Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als uw kerk, die waarachtig wil zijn. Amen.  


