
Venijn op de bouwplaats 
Avond 3 – bijbelkringseizoen 2020-2021 
 

 

Intro 

Vanavond focussen we op Nehemia 4. Het hoofdstuk ervoor, Nehemia 3, lijkt 

een droge opsomming van bouwers aan de stadsmuur. Toch is het een heel 

mooi hoofdstuk. Er begint een vuurtje in Jeruzalem te branden: een vuurtje 

van toewijding, van geloof, van energie, van opbouw in Gods koninkrijk. 
 

• Waar in jouw leven word je enthousiast van / krijg je energie van / wil je je graag voor 

inzetten? Hoe brand de vlam van het geloof in God op dit moment in jouw leven? 
 

 

Spot en weerstand en zwakte in Jeruzalem (4:1-3, 7-8,10-12) 

Hoe mooi de vlam van de toewijding aan God ook brand onder het joodse volk, ondertussen komt 

er ook weerstand en verzet los. Twee personen betreden het toneel. Om te beginnen Sanballat, 

hij is een gouverneur in het gebied van Samaria. Hij onderhield goede contacten met het joodse 

volk, en was via een schoonzoon zelfs familie van de hogepriester van Israël. Hij verschijnt in ons 

gedeelte samen met Tobia, ook een gouverneur in deze provincie namens het Perzische rijk. ‘De 

HEERE is goed’, betekent zijn naam letterlijk. Door zijn mooie naam en door zijn verbindende 

optreden genoot ook hij aanzien onder de joodse inwoners van het gebied. Nu keren beide 

mannen zich tegen de bouwers. Hoe verloopt de weerstand? 

 

Fase 1 is dat ze beginnen te spotten: ‘Wat doen die zwakke joden? Willen ze het vandaag 

nog klaarkrijgen? Willen ze de stenen tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn?’ De spot 

doet denken aan het venijn waar Jezus mee te maken krijgt als Hij zegt dat Hij de tempel 

in drie afbreekt en weer opbouwt. ‘Hoe kan dat als 46 jaar lang aan het complex is 

gewerkt?’, luidt dan de reactie. In onze tijd kunnen we ook venijn voelen richting 

christenen. ‘Christenen pesten, vernederen, denigreren, dan wel hun rechten afpakken is 

prima. Het gebeurt in cartoons, in cabaret, in boeken, en in de progressieve politiek. 

Lekker makkelijk en risicoloos. Geen christen in Nederland zal ooit je 

keel doorsnijden als je zijn religie aanvalt’ (Zihni Özdil in Elsevier 

Weekblad). Wat kreeg ds. Paul Visser wel niet over zich heen na zijn 

preek over Openbaring 13 en The Great Reset. Door velen werd hij 

onmiddellijk geframed als viruswappie en complotdenker.  

 

Fase 2 is dat Sanballat en Tobia, samen met Arabieren en Ammonieten 

en inwoners van het plaatsje Asdod, een aanval op de stad Jeruzalem willen gaan 

uitvoeren. Ze maken concrete plannen voor militair en fysiek geweld. Gelukkig hebben wij 

als christen niet met fysieke vervolging. Eén bezoekje aan Opendoors.nl leert ons dat 

wereldwijd talloos veel christenen lichamelijk moeten lijden vanwege hun liefde tot Jezus.  

 

Fase 3 is dat het joodse volk innerlijk dreigt te verzwakken. Een zekere Juda zegt: ‘De klus 

is te groot, we kunnen de stad niet herbouwen’. Joden buiten de stad komen de bouwers 

waarschuwen: ‘Keer terug tot ons, blijf niet in de stad, het bouwproject is te gevaarlijk aan 

het worden’. Innerlijk zwakte, moedeloosheid, verdeeldheid – het zijn grote gevaren die 

de kerk in het westen bedreigen. 



• Vind je dat het klimaat voor christenen in onze samenleving guur aan het worden is? 

Denk aan de reactie op vaccinatieweigeraars, politieke beslissingen tegen christelijke 

scholen, subsidiebeperkingen voor bijvoorbeeld ‘Pro-Life-organisaties’. Of loopt het zo’n 

vaart niet? 

• Hoe leef je mee met broeders en zusters, die fysiek vervolgd worden? 

• Ervaar je Hervormd Voorthuizen intern als zwak of sterk? Aan welke ervaringen in kerk 

denk je hierbij? Wat zou ons helpen om intern te groeien als geloofsgemeenschap?  

 

Godsvertrouwen bij de bouwers 

Midden in alle spanningen proberen de bouwers toch door te gaan met hun werk en daarbij 

vertrouwen ze op een prachtige manier op de HEERE God. 

 

1) Nehemia bewandelt de weg van het gebed, zoals hij dat steeds doet in het boek. Nehemia 

is echt een bidder. Zijn woorden in vers 4 en 5 lijken evenwel een gebed om vergelding te 

zijn. Hoe lezen wij deze woorden? Drie adviezen: a) Nehemia bidt niet tegen persoonlijke 

maar tegen Gods vijanden (ze hebben ‘U’ getergd); b) Nehemia gaat zelf nergens tot 

geweld over maar schudt zichzelf biddend leeg van slechte gevoelens en ‘hevelt het over’ 

tot God; c) in het licht van het kruis mogen we geloven dat Christus de vergelding en straf 

van ons ‘tergen van God’ op zich heeft genomen, in het uur van het kruis leren we met 

Jezus bidden om vergeving, zelfs voor ons vijanden.  

 

2) De bouwers nemen zeker concrete 

maatregelen. We lezen dat ze zich 

bewapenen mocht er een aanval komen. 

We lezen dat de ene helft aan de slag gaat 

met de muur, terwijl de andere helft als 

bewakers fungeert. Ook zijn er bouwers 

die met de ene hand een wapen dragen en 

met de andere aan de muur metselen. En 

er komt een bazuinblazer / trompettist, die 

kan waarschuwing als er onraad is. Toch is de grondbelijdenis in het bijbelgedeelte dat 

‘onze God voor ons zal strijden’ (vers 20). Dat betekent niet dat God van geweld gebruik 

wil maken. Integendeel, God beveiligt de bouwers. God waakt over hen en staat er garant 

voor dat de stad herbouwt zal worden. Wij mogen geloven dat God zijn beschermende 

handen ook om ons als christenen vandaag heenslaat. In Jezus Christus, in het uur van het 

kruis, zijn alle overheden en tegenmachten verslagen en publiekelijk te schande gemaakt 

(Kol. 2). Jezus Christus is overwinnaar. Zijn koninkrijk zal aan het einde van de tijd 

triomferen. De toekomst is aan Hem. ‘Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser’.  
 

Gespreksvragen 

• Ervaar je het gebed als Schuilplaats, waar je rust en bescherming bij God vindt? 

• Jezus is Overwinnaar, mogen we geloven. Zie je hier weleens iets van in je eigen leven? 

• Verlang je weleens naar Christus’ toekomst (het hemels Jeruzalem)? Wanneer en hoe? 

 

Liturgietips  

Psalm 147:1,6 / Psalm 35:1,13 / Lied 211 (Op Toon Hoogte 2015) / Lied 445:1,2,3 (Weerklank) 


