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Intro 

Nehemia vervult een topfunctie. Hij is schenker in één van de 

winterpaleizen van Artaxerxes in Susan. Bij een schenker moet je niet 

zozeer aan een ober denken, maar eerder aan een topambtenaar of 

spindoctor. Een vertrouweling van de koning. Hoe geweldig ook, toch 

ervaart Nehemia zijn functie als een keurslijf. Hij verlangt naar Gods plan in zijn leven. 
 

• Hoe ervaar jij je studie of je werk of je pensioen? Heb je het idee dat je dagprogramma 

aanhaakt bij Gods bedoelingen met jou? Of verlang je soms naar veranderingen, zoals 

Nehemia?  
 

 

Van verdriet naar verlof (2:1-10) 

Volgens uitleggers is het feest aan het koninklijke hof in ons hoofdstuk. Dat wordt gebaseerd op 

de aanwezigheid van de koningin (vers 6). Slechts enkele keren per jaar tijdens bijzondere 

gelegenheden werd de koningin – uit het harem van zo’n koning – verwelkomt in de paleiszalen. 

Denk bijvoorbeeld aan Vasthi uit het boek Esther, die tot woede van de koning tijdens zo’n 

feestdag weigerde om haar opwachting te maken. De koningin van Artaxerxes is wel present. 

Mogelijk is de koning jarig, of is er een voorjaarsfeest aan de gang in de maand Nisan (onze 

aprilmaand). Uitgerekend op deze dag loopt Nehemia met een verdrietig gezicht door de 

paleisvertrekken, terwijl hij het slechte nieuws van de delegatie al maanden geleden te horen 

kreeg (1:1-2). Nehemia lijkt zijn verdriet met opzet niet langer te verbergen maar zichtbaar te 

maken. Het heeft zelfs iets van een provocatie in zich, want Perzische vorsten wilden geen 

chagrijnig personeel om zich heen. Waarom Nehemia dit doet? Mogelijk schat hij, tijdens het feest 

in aanwezigheid van de koningin, zijn kans groter in om het gewenste ‘verlof’ te krijgen. Hij stuurt 

aan op het gesprek. 

 

In het gesprek zegt Nehemia dat hij op verlof 

wil naar Jeruzalem, de stad waar de ‘graven 

van mijn vaderen’ liggen. Op de klank af lijkt 

dat somber en doet het denken aan 

begraafplaatsen. Waarom niet de gebruikelijke 

naar Jeruzalem, of Sion, of Godsstad, of 

tempelstad, of stad van David? Toch zijn de 

graven van de stad Jeruzalem een teken van 

hoop. Het graf van Sara (Gen. 23) is het eerste 

stukje land dat Abraham in bezit krijgt, een 

voorbode van de totale vervulling van de 

landbelofte. De beenderen van Jozef worden 

uit de piramides van Egypte meegenomen als teken van hoop: de verlossing voor het complete 

volk van Israël breekt vanuit de slavernij aan. Tot op de dag van vandaag begraven orthodoxe 

gelovigen zich op de Olijfberg, de plaats waar Gods verlossing begint. Zo zijn voor Nehemia de 

graven van de vaderen een teken van hoop: vanuit het nulpunt van de dood kan God de stad tot 

leven wekken en een nieuwe toekomst openen. 



• Nehemia gaat het gesprek aan met de koning over zijn diepe verdriet en verlangen. Heb jij je 

hart weleens voor een ander opgelegd? Hoe was dat? En kan een ander bij jou terecht? 

• ‘Het nulpunt van ons mensen is het trefpunt van Gods genade en help’, zei eens iemand. Dat 

geldt voor de stad Jeruzalem en het volk. Herken je hier iets van in ons eigen leven? Wat 

betekent in dit verband 1 Kor. 1:27,28, denk je? 
 

Een nachtelijke inspectie (2:11-20) 

In het tweede deel van het hoofdstuk is Nehemia na een lange reis (zo’n 

1600 km) gearriveerd in Jeruzalem. Tijdens Opening Winterwerk (2019) 

hebben we hierbij stil gestaan. Nehemia wordt aangesteld als een soort 

gouverneur in het gebied. Een vraag is waarom hij ’s nachts de muur gaat 

inspecteren? Mogelijk heeft dat te maken met de dreiging die uitgaat van 

Sanballat en Tobia (vs. 9, 10, 19). Gevaar van terreur of liquidatie is niet 

uitgesloten. Meer nog lijkt Nehemia alleen te willen zijn omdat hij dan samen 

met God de balans op kan maken. ‘De goede hand van God is over mij 

geweest’, mag Nehemia steeds ervaren. Een prachtig zinnetje, waaruit blijkt 

dat Nehemia eerst en vooral de plannen met de HEERE God af wil stemmen.  
 

De volgende morgen vindt er een vergadering plaats van alle leiders in de stad Jeruzalem. Daar 

wordt (1) het probleem geanalyseerd van de verwoeste stad (2) een oplossing uitgedacht voor 

herbouw (3) diepgaand vertrouwen op God uitgesproken dat Hij het – ondanks tegenstand – zal 

laten slagen. Dick Both, die trainingen geeft aan christelijke leiders vandaag, haalt hieruit 

inspiratie voor vandaag. Enkele van zijn inzichten inspireren: 
 

a) Christelijk leiderschap als zodanig bestaat niet, christenen zijn net als Nehemia dienaren in 

Gods koninkrijk en dienstbaar aan Zijn plan. Christenen worden wel geroepen om 

geestelijk leiding te geven op allerlei terreinen – als werkgever, docent, (groot)ouder, 

politicus, ambtsdrager, mentor in de catechese, clubleider, enzovoorts. 

b) Christelijk leiding gegeven vertrekt vanuit de paradox van bescheidenheid en 

vastberadenheid. Bescheiden, omdat je beseft dat God je werk moet zegenen en laten 

slagen. Vastberaden, crises hoeven je niet verlammen maar je in Gods kracht een weg 

vooruit zoeken. Crisismanagement is daarbij belangrijk. 

c) Christelijk leiding geven wordt gevoed in alleen zijn met God (Nehemia bidt, gaat ’s nachts 

op inspectie), maar je gaat gezamenlijk aan de slag (‘Laten wij de muur van Jeruzalem 

bouwen’). Het doel en project is van ‘samen’.  

d) Christelijk leiding geven draait om niet om de persoon, maar is gericht op God. De smaad 

van Jeruzalem moet weggenomen worden en de Godsstad moet weer verrijzen. Zo draait 

het in onze tijd ook niet om poppetjes (in de kerk; in politiek; in gezinnen; in onderwijs). 

Maar de zaak van Gods koninkrijk overstijgt alles. 
 

Gespreksvragen 

• Nehemia heeft te maken met terreur. Vandaag moeten ook steeds meer mensen 

beveiligd. Waar ben jij het meest bezorgd om als gaat om verruwing in onze tijd? 

• Nehemia ervaart Gods goede hand. Herken je deze ervaring? Wanneer heb je voor het 

laatst iets van Zijn goede hand opmerkt?  

• Op welke terreinen geef je geestelijk leiding (gezin, school, kerk, werk)? Welke van de 

leiderschapslessen van Dick Both spreekt jou het meest aan en waarom? Zijn er nog 

andere leerpunten van Nehemia voor ons vandaag?  


