
PREEK 8   viering Heilig Avondmaal OK 23-11-2014 Nehemia 5: 14-19 en Marcus 10:45 

Wat denkt u over Nehemia na deze 6 verzen? Een opschepper? Dit heb ik gedaan, dat 

en dat heb ik gegeven. Vist hij naar complimenten? Wil hij veel LIKES en applaus? En 

wij? Waarom doen we wat we doen? En laten we wat we laten? Wat we doen in de 

kerk of vereniging. Voor buren, vrienden of familie. Wat zoeken we? Hopen we dat de 

mensen ons aardig vinden? Of gelovig? Of actief? Of cool? Of slim? Of succesvol? 

Nehemia is niet aan het opscheppen. Maar hij legt wel dingen zorgvuldig uit. Zojuist 

heeft hij van de rijken gevraagd: kwijtschelding van schulden en bevrijding van slaven 

en slavinnen, MAAR zegt hij er direct bij: Ik doe ook mijn deel! Ik vraag van jullie een 

stap te doen, maar ik doe er zelf drie! Het is niet zo dat ikzelf buiten schot blijf. 

Integendeel, ik geef jullie het voorbeeld. Vs. 14 jullie weten wel: als landvoogd mag ik 

“het brood voor de landvoogd” verwachten en eisen van het volk, voor mij en mijn 

familie. Vs. 15 Dat was het goed recht van de gouverneur van de koning van Perzië. En 

ook nog wijn en belastinggeld. Vaak ging het zo dat iemand op zo’n post het er goed 

van nam, van de kans gebruik maakte, zich flink verrijkte. Zo hadden de voorgangers 

van Nehemia dat gedaan. Ze heersten over het volk. Maar Nehemia is ANDERS! Hij 

NEEMT niet van het volk zoveel hij kan, Hij GEEFT juist heel veel. Hij werkte dag en 

nacht, kwam niet uit de kleren, en zijn broers en knechten evenmin. Hij gebruikte zijn 

geld om slaven vrij te kopen en anderen te eten te geven. Dagelijks voedde hij 

ministens honderdvijftig man! Dagelijks ging er een complete koe op, meerdere 

schapen of geiten, gevogelte enz.! Allemaal voor rekening van Nehemia. 

De vraag is: WAAROM deed hij dat? Om zich te verrijken, nee natuurlijk niet! Om 

machtig en invloedrijk te worden, nee! Hij nam ook drastische en onpopulaire 

maatregelen zoals die kwijtschelding en vrijlating. Om populair of vroom door de 

mensen gevonden te worden? Nee en nog eens nee. Hij doet, laat, zegt en zwijgt zo, 

omdat hij God vreest.(vs. 15 slot) Uit eerbied voor de Here en omdat hij leeft voor 

GODS aangezicht. Hij is niet steeds bezig: wat zullen de mensen zeggen en denken 

maar vraagt: Here, wat denkt U er van en wilt U aan mij denken ten goede? Nehemia is 

niet hoogmoedig of pedant, maar juist nederig en uit op Gods goedkeuring. Hij bidt 

een smeekgebed: Here, zegen mij om wat ik gedaan heb. 

In dit alles is Nehemia een voorloper en voorbeeld van onze Heiland. Hij is een type 

van Christus, iemand met Messiaanse trekken. De Here Jezus toont barmhartigheid, 

nog veel meer dan Nehemia. Hij geeft brood en wijn. Hij laat ons eten aan Zijn tafel. Hij 

nodigt vele gasten. En HIJ betaalt, uit eigen zak, aan Nehemia kostte het veel, aan 

Christus kost het alles! Nehemia gaf geld en goed, de Here Jezus gaf Zijn bloed, 

Nehemia gaf veel geld, Christus gaf Zijn leven! Net als Nehemia kwam de Here Jezus 

niet om zich te laten dienen en bedienen, om er zelf beter van te worden, maar juist 

om ANDEREN, ONS te redden, helpen, voeden en zegenen! Alles heeft Hij gedaan voor 

het volk, Alles heeft Hij voldaan voor Zijn volk. Zoals de mensen zomaar, gratis aan de 



tafel van Nehemia mochten, zo mogen wij zomaar aan de tafel van Christus. Kom maar 

zonder geld en zonder prijs, eet en drink, brood en wijn! Genadebrood en vreugdewijn. 

Een ander heeft betaald! Wij mogen gasten zijn en ons verheugen over zoveel 

vrijgevigheid en vrije genade. Ook vanmorgen is het evangelie: Deze ontvangt 

zondaren en eet met hen! Zo mogen wij allen komen, aan tafel! Alles wordt ons 

gegeven! Dan worden we dankbaar en tevreden, dan leven we ook in eerbied en 

ontzag voor de Here, dan gaan wij zelf ook Christus volgen en anderen dienen en delen 

en zegenen en helpen. Here, maak ons als Nehemia, gericht op UW goedkeuring en 

zegen, het doen van Uw wil. Trouwe God, laat de mentaliteit en de GEEST van Uw 

Zoon in ons leven, dat we meer op Hem gaan lijken, dankbaar en dienstbaar! 

Om verder over na te denken en door te praten: 

1.In vers 9 en 15 van Nehemia 5 wordt gesproken over het “vrezen van God”. Hoe 

krijgt deze eerbied voor de HERE praktisch vorm in ons leven? Lees ook bv. Spreuken 1: 

7;  8:13; 16:6 en 22:4.  

 

2.Nehemia en Christus zijn voorbeelden van gastvrijheid en nodigen van gasten aan 

tafel en in huis. Hoe geven wij voorbeeld aan deze bijbelse opdracht? (Hebr. 13:2; 

Matt. 25: 35-43;  1 Petrus 4:9; Romeinen 12:13) en welke zegeningen zullen we dan 

zelf ontvangen? Heb je dat weleens gemerkt?  

 

3. Welke overeenkomsten zie je tussen Nehemia en de Here Jezus Christus? En 

verschillen? 

 

4. Nehemia was anders dan zijn voorgangers, Neh. 5: 15. Hoe kunnen we anders 

leven? Geheiligd, niet wereldgelijkvormig (vs. 15) maar Christus-gelijkvormig? Zie 

Rom.12:1-2. 

 

5. Hoe kunnen wij (net als Nehemia) onze macht, onze positie en ons geld gebruiken 

om voor anderen tot zegen te zijn?  

 

ZINGEN: Psalm 146: 3, 4, 5, 6;  Ps. 72: 2, 6, 7, 10. Uit Aller Mond 246;  248;  184: 2, 3, 4.  

Ds. A.T. van Blijderveen, D.Min.   

Hardinxveld-Giessendam, 2014.  



 


