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Intro 

Vandaag verdiepen we ons in Nehemia 5 en dat verbinden we aan het 

thema ‘diaconaat’. Eén keer peer jaar is er een diaconale zondag. Graag 

denken we op kringen verder na over belangrijke onderwerp. 
 

• Wat draait diaconaat volgens jou om? 

• Welke rol speelt diaconaat in je eigen leven? 
 

 

De schreeuw  

Na de externe crisis – de dreiging van Sanballat en Tobia – gebeurt in Nehemia 5 een interne crisis. 

Onder de bevolking ontstaat luid geroep. Er wordt geschreeuwd, staat er in de grondtaal. Deze 

schreeuw komt niet voort uit boosheid, maar het is een machteloze en wanhopige schreeuw. 

Hetzelfde woord wordt ook gebruikt in Exodus 3, waar het volk ‘schreeuwt’ vanwege de zware 

slavernij in Egypte. Wat is er in ons hoofdstuk aan de hand? Er is voedseltekort ontstaan. De 

graanvoorraden zijn minimaal en door alle bouwactiviteiten blijft er weinig tijd over om de landen 

te bebouwen. Daar komt bij dat de belastingdruk erg hoog is. Jaarlijks moeten grote sommen 

geld aan de koning, de Perzische Artaxerxes, overhandigd worden. Sociaal en economisch gaat 

hierdoor van alles mis. Onderling worden geldbedragen uitgeleend tegen rente, huizen en andere 

bezittingen gekocht en verkocht, er gebeurt zelfs mensenhandel waarbij zonen en dochters 

gekocht en verkocht worden. Vooral de vrouwen (moeders) komen in beeld (vers 1). Ik begrijp 

dat. Welk moederhart breekt niet als je kind lijdt aan honger of mensenhandel? 

 

Schreeuwen wij ook weleens? Een docent voor de klas probeert door te schreeuwen de orde te 

herstellen. Een vader of moeder schreeuwt tegen een kind als hij of zij weer niet luistert. Tieners 

schreeuwen tegen ouders als ze voor hun gevoel te weinig ruimte krijgen. Maar horen we ook de 

schreeuw van de vertrapten en verdrukten in deze wereld? In Jemen vindt op dit moment een 

humanitaire ramp plaats. Twintig miljoen mensen lijden aan honger door slechte politiek en 

burgeroorlog. De media zwijgen er goeddeels over. Horen wij hun stille en schrille schreeuw? Aan 

de grenzen van Europa proberen duizenden vluchtelingen Europa binnen te komen. Politiek is het 

complex. Ondertussen zijn gewone burgers, waaronder kinderen, de dupe. Hoe moeten ze de 

winter in? Wat Merkel zei is waar: ‘Ik neem het woord vluchtelingencrisis nooit in de mond, want 

een vluchteling is geen crisis, maar een vluchteling is een mens’. We leven in een wereld waarin de 

kloof tussen rijk en arm alleen maar groter wordt. De 26 rijkste mensen op aarde bezitten 

evenveel geld en goed als de 3,8 miljard armste mensen op aarde. Ook in de gemeente Barneveld 

zijn 379 gezinnen die onder de armoedegrens leven.  
 

• Hoe ga jij om met de wanhopige en schreeuwende stemmen in de wereld van vandaag? 

Opties zijn: ik doe wat ik kan, ik voel me machteloos en doe niks, ik negeer ze want ik kan al 

die ellende moeilijk aanzien, ………… 

• Er is ook armoede dichtbij huis. In de praktijk blijft dit vaak lang verborgen. Bij de diakenen 

komen zelden meldingen binnen. Wat zou helpen om hier opener over te zijn?  

• Hoe raakt de stijging van veel prijzen (benzine, boodschappen, gasrekening, zorgkosten na 

corona, studiekosten voor kinderen, woningmarkt) aan jouw leefsituatie? 



Een volksvergadering 

Midden in de crisis toont Nehemia zich een sterke leider. Alle 

invloedrijke mensen van de stad roept hij op het matje. In de 

vergadering legt hij ze om te beginnen het vuur na aan de 

schenen. ‘Wat jullie doen, is niet goed. Moeten jullie niet wandelen 

in de vreze van onze God?’ (vers 9). Vervolgens vaardigt hij nieuwe 

maatregelen uit:  

1) leningen moeten voortaan zonder rente gebeuren (vers 10);  

2) huizen, wijngaarden en bezit moet vandaag nog teruggegeven worden met geld en 

graan en wijn en olie daarbij als cadeau; (vers 11)  

3) na de vrijkoping uit de ballingschap van het volk moet de slavernij – mensenhandel 

onderling – stoppen (vers 8).    

 

Als je goed naar deze regels kijkt zie je dat ze allesbehalve ‘nieuw’ zijn. Integendeel, Nehemia valt 

in de crisis terug op de wetten van de Torah. De eerste maatregel komt rechtstreeks uit Leviticus 

25 vers 35; de tweede haakt aan bij het jubeljaar in bijvoorbeeld Leviticus 25 vers 8-12; de derde 

gaat terug op Exodus 21 vers 1-11, waar slavernij weliswaar niet volledig verboden wordt maar 

waar wel de vrijheid het hoogste goed is. Nehemia valt dus terug op Gods wet, en daarachter op 

Gods hart dat boordevol is van de liefde en recht. 

 

Mogelijk komen we hier onze diaconale roeping op het spoor. Middenin de gebroken wereld, 

waarin zoveel wanhopige en schreeuwende stemmen klinken, mogen we als christenen 

terugvallen op Gods wet, en daarachter op Gods hart. Dat hart is opengegaan in Jezus Christus. 

Christus was begaan met de mensen aan de rand (zieken, armen, Zacheüssen). Christus stierf arm 

en naakt aan een kruis, door het geweld van politieke en economische systemen. Zo richt Hij zijn 

rijk van liefde en gerechtigheid op. Tot op de dag van vandaag mogen we als christenen voor 

Christus’ rijk opkomen, erop hopen, er handen en voeten aan geven, in woord en in daad. 

 

Een volksvergadering 

Bijzonder en verrassend is dat heel de vergadering zich door Nehemia laat overtuigen en bereid is 

om de nieuwe regels in de praktijk te gaan brengen. De kloof tussen rijk en arm wordt niet groter, 

zoals in onze wereld, maar de kloof wordt kleiner. Er wordt zelfs een ‘eed’ afgelegd door priesters 

(vers 12). Ook schudt Nehemia de plooien van zijn mantel (vers 13), een soort ritueel die de eed 

onderstreept. Waarom gebeurt dit? Ik denk, hiermee wordt de ernst van de situatie zichtbaar. 

Omzien naar elkaar is geen hobby van enkelingen of een opdracht die je kan uit besteden aan 

anderen. Elke gelovige heeft de roeping (de plicht, de eed) om armoede en onrecht te bestrijden. 

Als het volk hiermee instemt, is de cirkel rond. Er gebeurt lofprijzing tot God. 

 

Gespreksvragen 

• Nehemia komt in de crisis op voor Gods liefde en recht. Wat zegt dat ons vandaag? 

• Vind je ‘omzien naar elkaar’ een persoonlijke keuze of een verplichting voor een christen? 

• Welk stapje wil jij na vanavond zetten om te groeien in ‘diaconaal christen zijn’? 

 

Liturgietips  

Psalm 72:1,6,7,11 / Psalm 143:10 / Lied 253 en 286 (Op Toon Hoogte 2015)  


