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Hoor je dat? Luister eens! Er wordt geroepen, er wordt gehuild en gesmeekt! Help! 

Honger! Er wordt geroepen, Luid geroepen! Wie zijn dat? Mannen en vrouwen, 

jongens en meisjes. Ze schreeuwen het uit. Van honger en wanhoop! Ze zijn ten einde 

raad. Sommigen hebben geen graan en ander eten meer. Hoe moeten we leven? 

Anderen zijn zover in de schuld gekomen dat ze hun grond moeten belenen, in 

onderpand, dan krijgen ze nog wat geld en graan en hoeven zo niet van honger om te 

komen, maar ja, hoe moet dat dan verder? Want dan is de grond en de oogst niet 

meer van jezelf, dat is het begin van het einde! En dan zijn er nog anderen die een 

lening zijn aangegaan om aan geld te komen om de belasting voor de koning van Perzië 

te betalen. Ook zij hebben hun huis en akkers verpand!   Waren deze mensen lui? 

Nee zeker niet! Maar ze hebben al ruim een maand meegewerkt aan het bouwen van 

de muur van de Godsstad. Met macht en man hebben ze gewerkt, jong en oud aan het 

bouwen! Het werk op het land is achterop gekomen, je kunt maar op 1 plaats tegelijk 

zijn. Misschien was er ook misoogst, we weten het niet.   Hoor je het? 

Het roepen, luid geroep, vs. 5. Klacht: de rijken eten zich rond, en wij lijden honger. 

Hoe kan dat? We zijn broeders, we zijn toch één volk van God? Zijn wij minder, zijn zij 

meer of beter? We staan op het punt onze zonen en dochters als slaven te laten 

werken, sommige dochters werken al als slavinnen, ze zijn onderworpen en vernederd. 

“buiten onze macht” we voelen ons machteloos en boos! We zijn onze inkomstenbron 

kwijt! Onze velden en wijngaarden zijn nu in vreemde handen! VRESELIJK! Zo wordt 

dus eigenlijk de bevrijding die God had gegeven uit het slavenhuis van Egypte 

tenietgedaan, die wonderlijke heerlijke bevrijding wordt TERUGGEDRAAID! En dat voor 

een deel door volksgenoten, door broeders en zusters van hetzelfde huis!  

 Hoort u het roepen? Het is niet verminderd. Er wordt nog steeds luid geroepen, 

naar God en naar ons mensen. Van honger en wanhoop. Als je goed luistert hoor je ze 

roepen: de tienduizenden ongeboren babies die jaarlijks ook in ons beschaafde land 

worden geaborteerd. The silent scream. Hoort u het roepen van de tienduizenden 

prostituees die elke dag door 10, 15 of 20 klanten worden misbruikt, niet vrijwillig, nee 

met leugens zijn ze hierheen  gelokt. Hoor je het roepen om genade en het roepen om 

recht: van de 1500 minderjarige prostituees in ons land? Horen wij het roepen om 

gerechtigheid en barmhartigheid van de Oost-europese werknemers? Horen wij het 

roepen om hulp van de vele vluchtelingen, waarvan ook een deel christen is, uit Afrika, 

uit Armenië enz.? Horen wij het roepen van kinderen die tot kinderarbeid worden 

gedwongen, niet naar school kunnen, niet kind kunnen zijn? Horen wij het roepen tot 

God en tot ons, van de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank of daar net niet 

arm genoeg voor zijn. Horen wij het roepen van broeders en zusters die vervolgd 

worden? 100 miljoen personen.      Horen wij dit 

roepen? Of willen we niet luisteren, we luisteren liever naar onze oortjes, naar 

gezellige en vrolijke muziek. We zijn zo druk met onze eigen zaken, geen tijd om te 

luisteren! Huisje boompje beestje, huisje boompje baby. Hoor je het roepen aan de 



poort? Het is IEMAND die een appel doet op ons hart, en zegt: Ik was een vreemdeling, 

wat heb je gedaan? Ik was in de gevangenis, ziek, en…? Ik was eenzaam en wanhopig,… 

Ik werd vervolgd en jij, wat heb jij gedaan? Of alleen weggekeken, geen tijd, geen zin? 

Ik had honger, ik riep ….   In de roep van de armen en verdrukten roept Christus 

incognito, het is zijn roep, zijn beroep op ons hart! Horen wij dit roepen, of –en dat zou 

wel heel erg zijn en schijnheilig- zitten onze oren vol praise en aanbiddingsliederen, 

zodat we geen oor en oog meer hebben voor onze naaste in nood?  

 Wat doet Nehemia? Vs. 6. Hij werd boos! Hevige woede. Daarin is hij een man 

Gods. Een beeld van zijn Zender. Hij ontsteekt in heilige woede over het onrecht, over 

uitbuiting, over machtsmisbruik, over gebrek aan medelijden, hij is verontwaardigd 

over passiviteit en egoïsme. Hij veroordeelt zelfverrijking ten koste van anderen. Toch 

laat Nehemia zich niet meeslepen door drift of emoties, hij overlegt en gaat 

weloverwogen te werk. Vs. 7 roept de leiders ter verantwoording. Jullie nemen rente, 

dat is verboden! Onderpand nemen mag wel, maar niet zo dat je die ander brodeloos 

en hopeloos maakt. Zorg dat die ander wel kan leven en overleven. We weten niet hoe 

de edelen en machthebbers reageren maar in elk geval belegt Nehemia NOG een 

vergadering en neemt hij NOG een stap: een volksvergadering.   Vers 8 Nehemia had 

zijn geld en goed gebruikt om andere Joden los te kopen uit schuldslavernij bij de 

andere volken. Maar nu worden ze weer slaaf gemaakt door broeders van hetzelfde 

volk van God! Verboden! Vreselijk. KERNWOORD in dit hoofdstuk? Broeders. Broeders 

van hetzelfde huis. Dat moet toch wegen? Dat maakt toch wat uit? Dat je kinderen van 

1 Vader bent? Broederschap moet blijken. Dan kun je toch geen misbruik maken van 

de situatie van die ander. Misschien ga je niet buiten je boekje volgens de wet van 

Nederland, maar het klopt niet!      

Nou misschien zit iemand te denken: wat is dit voor een rooie, socialistische preek! 

Moet het HIER nou over gaan in de kerk? Ja, want vs. 9 dit heeft ALLES te maken met 

de vreze des Heren, met de eerbied voor onze God. Ontzag en gehoorzaamheid naar 

de Here wordt concreet en praktisch op het sociale vlak. Eerbied is niet alleen iets 

verticaals in de relatie tot de Here: ontzag, verborgen omgang, het is ook iets 

horizontaals en sociaals, in de omgang met Gods kinderen en Gods schepselen. Het zijn 

de twee balken van het kruis: de relatie tot de Here zelf en de relatie tot de naaste. 

Wie één van beide weghaalt of veronachtzaamt, houdt geen kruis meer over.  

 We hoorden in de wetslezing (Leviticus 19) dat het erkennen van de HERE 

duidelijke gevolgen heeft in het doen van recht en barmhartigheid naar de naaste toe, 

juist zij die het moeilijk hebben: wees, weduwe, vreemdeling, kinderen en bejaarden, 

mensen met een beperking, vluchtelingen. Waarom is dit zo belangrijk? Ook omdat er 

een getuigenis van uitgaat, naar andere volken en groepen. Vs. 9 SMAAD van Gods 

heilige Naam vanwege het wangedrag van zijn volk. Omdat er onrecht en ongelijkheid 

en honger en uitbuiting is. Beschamend, zijn dat nou, christenen? Mooi geloof, mooie 

God is dat! 



Nehemia vs. 10 doet het anders, geeft een voorbeeld en doet een oproep, vs. 11. Hij 

past kwijtschelding toe, bevrijdend! Hoopgevend. Mensen die machteloos en boos en 

wanhopig waren, ademen op! Vs. 12 God zij dank, de rijkeren komen tot inkeer, ze 

bekeren zich en komen in actie. Nehemia vraagt boter bij de vis, laat ze zweren, hier 

tekenen. Voor de zekerheid… Horen wij het roepen van armen en verdrukten, van 

kinderen en vervolgden? Wat doen we? Horen wij het beroep van Christus zelf? Hij 

roept ons tot inkeer. Laten we onszelf onderzoeken: hebben we anderen onrecht 

aangedaan? Financieel? Heb ik een ander tekort gedaan in de woorden die ik sprak, 

beschuldigend, een ander in een kwaad daglicht gezet? Heb ik mijn naaste, een 

broeder of zuster tekort gedaan: niet ge-eerd, geen respect getoond? Heb ik 

dorpsgenoten of gemeenteleden bewust en actief naastenliefde getoond? Of ben ik 

alleen met mezelf en mijn werk en mijn studie en mijn hobby bezig? En laat ik die 

ander links liggen? Heb ik inderdaad mijn naaste liefgehad als mezelf?  

Ik denk dat we allemaal schuldig staan, beschaamd ons hoofd moeten buigen. Ja, Here, 

we hebben u en anderen vaak en veel tekort gedaan. Vergeef ons alstublieft, Help ons 

anders te gaan leven. Onrecht vermijden en ook: “Oprecht wandelen voor Gods 

aangezicht.” “Voortaan in echte liefde en eensgezindheid met onze naaste te leven.”     

“Als we verlangen naar alle geboden van God te leven….” Die geboden: Deel van oogst 

en inkomsten te laten aan de armen. Hoe vertalen wij dat nu? Hebt vurige liefde onder 

elkaar, wees gastvrij, dient elkaar door de liefde?   Hoe geven we er vorm aan? 

Wellicht door 1 of meer kinderen financieel te adopteren? Door ons spaargeld niet 

zomaar bij een bank neer te zetten maar bij Oikocredit, zodat microkredieten aan 

armen kunnen worden verstrekt. Vluchtelingenwerk zoekt dringend vrijwilligers om 

mensen met een status te begeleiden, wegwijs te maken, Ik was een vreemdeling en jij 

hebt mij begeleid… Door slaafvrije chocola te kopen en fairtrade-producten. Moet ik 

dan in de supermarkt nog nadenken en uitkijken? Ja, ook dat heeft met de vreze des 

Heren te maken. Doet mijn politieke partij iets tegen al dat onrecht in NL en de 

wereld? Koop ik kleren waarvan je weet dat ze onder barre, mens-onwaardige 

toestanden is gemaakt? Smeken om genade en ons bekeren, keuzes maken!  

 Hoe kunnen we ons oprecht verblijden over onze vrijheid in Christus als we 

meewerken aan de onvrijheid van anderen? Hoe kunnen we oprecht zingen: maar nee 

daar is vergeving altijd bij U geweest, als we anderen hun schulden, geld of woorden 

niet willen vergeven? Vs. 13. Een waarschuwing en vervloeking! Op een egoïstisch, 

gemakzuchtig en materialistisch leven kan geen zegen rusten. Er rust geen zegen op, 

rijke dwaas! Je zult geld verzamelen… in een portemonnee zonder bodem, het is leeg! 

Het verdampt of je kunt er niet van genieten. De Here vraagt barmhartigheid, concrete 

hulp aan wie dat nodig heeft, en geen offers, geen rituelen of kerkdiensten alleen. 

TOEN was er bekering, er werd iets gedaan, en NU? Eerst was er geroep, hulpgeroep, 

uit diepten van ellende, het einde is heel anders. Vs. 13 SAMEN prijst men de Here, 

God ontvangt de eer. Er is genadebrood voor iedereen. De Here is de God die bevrijdt 

en vergeeft. Hij wordt geloofd en gedankt! Laat het zo ook onder ons zijn! Amen.  


