
Uitzendingsdienst 28-9-2014  Nehemia 2: 11- 20, tekst vs. 20.   Volgen gedeelte op de voet. 

Ken jij God? Persoonlijk, net als Nehemia: Mijn God, zegt u dat mee? Here, dankuwel, ik ben 

van U en U bent van mij. Ik ben Uw eigendom. Dat is het eerste en belangrijkste in de Bijbel: 

de Here Jezus persoonlijk kennen! Hoe zit dat bij u en bij jou? Zoek Hem, want Hij laat zich 

vinden. Als jouw Here en Heiland, als uw God en Vader.  Twee woordjes maar, “mijn God” 

maar een wereld van verschil, verloren behouden, leven op eigen houtje of leven in Gods 

liefde.  1.vs. 12 Mijn God- mijn hart-  Als we de Here kennen als de God, mijn God, die 

vergeeft, bevrijdt, leidt helpt. Dan willen we Hem ook gehoorzamen en dienen, elke dag.  

kind en knecht,  heeft ook te maken met geestelijke groei, je blijft niet altijd baby, een kind 

denkt alleen aan zichzelf en naar zichzelf toe. Maar volwassenen hebben sociaal besef en 

verantwoordelijkheid. Kinderen hoeven alleen te spelen, maar volwassenen gaan iets doen.   

Dan stel je je ook open voor Gods roeping. Here, waarin kan ik iets voor anderen betekenen, 

in Uw gemeente, in Uw wereld?  Dat was ook al lang jouw verlangen, Esther, om 

vruchtbaar en dienstbaar te zijn. Als wij bidden: Heer toon mij uw plan;/ maak door uw 

Geest bekend/ hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de 

hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. SELA Dan leidt de Here ons 

ook zeker! Zo is deze weg voor jouw opengegaan. Biddend, zoekend, in overleg, Je weet je 

geroepen en je laat je zenden om aan het werk te gaan. Maar gemeente, het is niet zo, we 

staan erbij en we kijken ernaar, WIJ ZIJN ALLEMAAL GEROEPEN, dichtbij of veraf. “God heeft 

geen spelers op de bank”  sneu. De Here heeft een plek en een taak voor ons allemaal, elk 

zondaar wordt een kind en een dienaar. Wat heeft God U in het hart gegeven om te doen? 

Voor Jeruzalem, of voor de kerk, of voor de naaste, of in Gods wereldwijde koninkrijk?  Open 

je hart en je oren, luister en bid: Here wat wilt U dat ik doen zal?. Het zou wel heel 

gemakkelijk zijn om op je lauweren te gaan rusten, zo ik ben gered en vergeven, mooi zo, 

klaar. Heel ondankbaar. Genade maakt niet lui maar actief, Gods genade zet ons in beweging 

om te gaan dienen. Geroepen om ons deel te doen als levend lid van het lichaam van 

Christus, geroepen om te bouwen, gemeenteopbouw, geloofsopbouw, kontaktopbouw, 

Geroepen om te bouwen. In de diepte, voor gemeenteleden, jong en oud, in de breedte, dat 

er mensen aan de gemeente worden toegevoegd. Bouwen en verbouwen letterlijk en 

geestelijk. Er is genoeg te doen, we komen als geroepen!  

2.vs. 13-16 Verkennen, ‘s nachts alleen, geen pottenkijkers, Nehemia gaat planmatig en 

doelmatig te werk, goed voorbereid, gaat zich eerst goed informeren. Op inspectie van de 

muren, nouja wat ervan over is…. Idd grote ellende en smaad, hele stukken liggen in puin, 

verbrand, op laatst kan hij niet verder rijden op zijn ezel, moet hij lopen en klimmen. 

Vreselijk. Langs de bronpoort en dalpoort, nou ja vroeger was er een poort maar nu zijn die 

…. Verteerd, weg!    Triest, hopeloos? Onbegonnen werk?    

 Puinhoop in je leven of misschien zie je de puinhoop in ons land, zonde, problemen, 

crisis, of puinhoop en problemen in de kerk? terugloop en afval. Vallen gaten, wat vroeger 

overeind stond is omgevallen of minder geworden. Nehemia heeft de problemen gezien, zit 

hij nu in zak en as en gaat hij maar terug naar zijn vroegere baan? Nee! Nehemia heeft zijn 



geloof! En zijn God! En zijn roeping! God heeft mij geroepen en Hij vergist zich niet! Staar je 

niet blind op de omstandigheden, laat je niet verlammen door een ernstige situatie, 

verwacht het van Gods hand, Gods goede hand over ons, zegenend, beschermend, Zijn hand 

zal ons leiden en dragen. Hoop op God, sla het oog naar boven, ik zal God mijn God nog 

loven! Geroepen om te bouwen, voorbereid om te bouwen. 

3.vs. 17 SAMEN, Nehemia begon alleen, maar nu roept hij de leiders samen, solistisch 

werken heeft geen impact en toekomst, gaat in tegen Gods bedoelingen. Hij wil dat we 

samenwerken en samen werken. Een goede leider zoekt draagvlak, teamwork,  SAMEN 

bouwen. Eerst de feiten, vs. 17 …………………. Nehemia is geen luchtfietser of optimist die wel 

denkt dat het allemaal sowieso toch wel goed komt of dat het wel meevalt. Hij ziet de 

puinhoop en brokstukken en bressen, maar…  doet toch een VOORSTEL en een OPROEP: 

Kom, laten we de muur van Jeruzalem bouwen.   Gezamenlijk aan het werk! Niet mauwen, 

maar bouwen;  niet janken maar danken en doen.   Zulke mensen hebben we nog nodig: 

Kom, laten we niet toekijken of wegkijken, laten we iets doen, samen, opbouwwerk. In de 

gemeente en op school, in de dorpsgemeenschap hier en in Afrika. Laten we samen bouwen 

aan de gemeente, aan het jeugdwerk, het bezoekwerk, laten we wat doen voor onze naaste 

in nood! Voor mensen die eenzaam of verdrietig zijn en ook voor mensen die Christus niet 

kennen, die zijn vrede missen en het geluk Kind van de Hemelse Vader te zijn.   

Vs.18: onderbouwing, getuigenis. Hoe wonderlijk God een weg had geopend om verlof te 

krijgen en ook bouwmateriaal en bescherming en een mandaat als gouverneur enz.  en hoe 

de Here de gebeden had gehoord.     “MANNA-verhalen”, vertellen over wat God gedaan en 

gegeven heeft. Niet om onszelf op een voetstuk te plaatsen. Maar wel om Gods werk 

daarmee te verheerlijken, en om anderen op Hem te wijzen, op zijn goede en machtige hand 

die grote dingen doet! (ps. 118) Zelf ook ervaren die HAND VAN MIJN GOD GOED OVER MIJ? 

En daar ook van verteld en God de eer gegeven? Dat heeft impact, woorden hebben kracht, 

ten kwade, maar vaak ook TEN GOEDE. Dat zien we hier ook: En ze grepen moed voor het 

goede werk. Mooi he? Wil jij zo ook een bron van bemoediging zijn? Anderen motiveren?  

Niet samen gaan klagen en kritiseren, niet samen in de put, en een soort jury die cijfers 

uitdeelt, vooral onvoldoendes aan de kerkenraad en de dominee of andere kerken, of onze 

kerk. Misschien heb je gelijk maar wat schiet je ermee op? Nee, Je kracht en energie inzetten 

om SAMEN te bouwen. Je woorden gebruiken om anderen te MOTIVEREN, kom ga met ons 

en doe als wij, kom ga met ons en bouw als wij.  Geroepen om te bouwen, voorbereid om te 

bouwen, Samen bouwen,  

4. vs. 19, strijd, SPOT en beschuldiging: dit is opstand tegen de koning! verdachtmaking, 

gemene leugens. Gods volk en Gods kerk hebben altijd veel vijanden, die willen 

ontmoedigen, beschuldigen. Waarom zijn die drie mannen, Sanballat, Tobia en Gesem zo 

tegen en zo boos? Wat was dat nou? Jaloezie? Op het succes en charisma van een ander, 

van een gezegend en succesvol leider? En ze vrezen zelf minder macht?  Vs. 10 

vreemdelingen haat, Ammoniet, Arabier, soort leiders of koningen van grote groepen en 



gebieden, jodenhaat, antisemitisme, nog steeds neemt alleen maar toe!   

 Waar God bouwt, begint de duivel ook direkt een kapelletje te bouwen, naast of in 

de kerk. Geestelijke dimensie, wat wij doen en zeggen, daarmee steunen we OF Gods werk 

OF dat van de duivel. Soms ongewild of onbewust. Strijd van buitenaf en soms zelfs van 

binnenuit. IN de kerk en zending werken mensen, soms kleinmenselijk, benepen, of 

machtsbelust, of solistisch, ….en tegelijk probeert de duivel via dat soort menselijke, al te 

menselijke dingen, Gods werk te verstoren en vernietigen. Probeert de bouw stil te leggen, 

weer af te breken, of iets anders op te bouwen. Wij vergeten hem weleens maar hij ons niet

 Wees erop voorbereid, blijf vertrouwen, laat je niet van de wijs brengen. Kort: 

Nehemia heeft geestelijke wijsheid, je laten leiden en alles op ZIJN tijd: er is een tijd om te 

zwijgen en om te spreken, een tijd om de strijd te ontwijken en om de strijd aan te gaan. Een 

tijd om te schuilen bij God, Hij bergt mij in zijn tent in dagen van onheil. Biddend en vastend. 

Aan God de strijd over te laten: vanuit de belofte: Ik de Here zal voor u strijden en jij zult stil 

zijn. En een tijd om de confrontatie aan te gaan. De geestelijke wapenrusting. Sterk worden 

en blijven in Gods kracht Ef. 6 en het lied. Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 

Ondanks alles. Bouwen ondanks tegenstand, bouwen tegen de verdrukking in. Tenslotte: 

5.vertrouwen en bouwen.  Vs. 20       

 Geen deel of recht.   Nehemia laat zich niet gek maken of bang maken: ik ben de 

rechtmatige gouverneur van de koning. Ik kom en werk in zijn opdracht en sta in mijn recht. 

Dus jullie kunnen geen aanspraak maken of ons verdacht maken.     

 Er is een God in de hemel, Hij is er OOK nog! boven alles uit, diezelfde God diezelfde 

hemel welft zich over Papoea en Ethiopië. Hij is de Here die hemel en aarde gemaakt heeft, 

zo groot, zo machtig, als ik doe wat Hij vraagt, als ik ga waar Hij roept, dan mag ik vol 

vertrouwen zijn. Het is niet in ons of uit ons, maar HIJ de God van de hemel, Hij zal ons doen 

slagen, met Hem zal het lukken. Psalm 1. We mogen leven en werken vanuit deze belofte. 

Het werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt, en Zijn Geest doorbreekt de 

grenzen die door mensen zijn gemaakt. Esther, het is een hele onderneming, soms slaat de 

schrik je om het hard, waar ben ik aan begonnen, kan ik dat wel? Maar zie op God, de Here 

helpt je. Met Hem erbij zal het lukken, niet dat alles dan gladjes en zoals gepland gaat. Geen 

toverstokje of succesformule, maar dwars door alles heen zal er VREDE en ZEGEN zijn.  

 Wie biddend en werkend zijn roeping wil vervullen, mag ervaren dat onze arbeid niet 

tevergeefs is in de HERE, want Christus is opgestaan. Daarom mogen wij opstaan en 

bouwen! In zijn kracht en door Zijn grote genade. Daad bij het woord voegen. STAANDE 

zingen: IK bouw op U, staande zingt beter, maar ook als antwoord, aan de Here, in 

afhankelijkheid en toewijding aan Hem. Antwoord met je hart en antwoord met je lichaam, 

wij Zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Wij zullen door uw genade STAANDE 

blijven in de geestelijke strijd, en vanuit de overwinning van Christus zegevierend ingaan, we 

zullen delen in Zijn overwinning.  Laten we opstaan en zingen, opstaan en bouwen! We 

zeggen het tegen elkaar en tegen de vijanden. De duivel mag het ook horen, de Here hoort 

en verhoort het: Vers 20 Ds. A. T. van Blijderveen, Hardinxveld-Giessendam.   


