
Verbondsvernieuwing 
Avond 7 – bijbelkringseizoen 2020-2021 
 

 

Intro 

Sommige bijbelkringen hebben vijf avonden achter de rug, anderen al zes. De laatste twee 

avonden zijn online vanuit de Dorpskerk uitgezonden. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 

elkaar tijdens de twee laatste avonden fysiek ontmoeten, fijn! We buigen ons over de 

zeggingskracht van de thema’s inkeer en verbondsvernieuwing uit Nehemia 9 en 10. 

 

Boetedoening 

Nehemia opent met een volksbijeenkomst op de 24e dag van 

de zevende maand. Dat is de joodse maand Tisjri, bij ons 

meestal september. Op de eerste dag van deze maand hadden 

de joodse ballingen in Jeruzalem het wetsboek beluisterd 

(Neh. 8:1-3). Later in deze zelfde maand had men het Loofhuttenfeest gevierd (Neh. 8:13-18). Nu 

komt men voor de derde keer in één maand bij elkaar in een soort volksbijeenkomst. De sfeer is 

nu anders: er is ernst en inkeer. Er wordt gevast en door boete berouw getoond. Een vraag bij de 

tekst is waarom dat nu gebeurt. In het algemeen kan je zeggen dat tijden van vreugde en tijden 

van boete en berouw elkaar afwisselen in het geloof. Ook vandaag kunnen die heel dichtbij elkaar 

liggen in de kerk of in je leven. Specifiek in Nehemia 9 kan je zeggen dat, ondanks de zegen 

terugkeer van het volk naar de stad en de wet, er een pijnpunt blijft. Men leest het wetboek 

opnieuw, nu vier uur lang, en ontdekt hoezeer men afgedwaald is bij God vandaan (Neh. 9:3). En 

bovendien voelt men zich ‘slaaf’ (Neh. 9:36). De Perzische koning gaf weliswaar ruimte om terug 

te gaan naar het beloofde land. Maar echte vrijheid bestond nog niet. Jaarlijks waren er zware 

belastingen en afdrachten. Ze verlangen naar totale vrijheid in het land onder Gods zegen.  

 

• In lijdenstijd zijn er christenen die vasten. Periodiek laat je voedsel staan. Of je nuttigt geen 

vlees of alcohol. Of je kijkt zeven weken geen TV of Facebook of Instagram. Doe jij weleens 

aan (een vorm van) vasten? Op welke manier zou het je geloof kunnen verrijken? 

• De teruggekeerde ballingen voelden veel zegen, maar toch ook slaafse gebondenheid en 

zonde. Waar in je leven zit jij voor je gevoel aan vast?  

 

Een indringend gebed 

Tijdens de volksbijeenkomst neemt een groep Levieten plaats op het podium. Het is de stam die 

door de tijden heen het volk vertegenwoordigt bij God de dienst in de tempel uitvoert. Ze spreken 

een indringend gebed, zoals vaker gebeurt in de post-ballingschapstijd (Ezra 9, Daniël 9). De 

opbouw is als volgt: 

 

➢ Aan de ene kant wordt God aanbeden en geprezen om Zijn overweldigende grootheid 

en goedheid. Dat loopt als een rode draad door de verschillende fases van de 

geschiedenis van het volk: God koos Abraham uit en zegde hem het land toe (vs. 6-8); 

bevrijdde het volk uit de benarde situatie van slavernij uit Egypte (vs. 9-12); gaf de 

goede leefregels van de wet via Mozes op de Sinaï (vs. 13-14); beschermde hen op 

wonderlijke manier veertig jaar in de woestijn (vs. 21-23); schonk het beloofde land (vs. 



24-25); verhoorde gebeden in tijden van onderdrukking (vs. 27); waarschuwde, was 

geduldig, liefdevol voor hen (vs. 29-31). 
 

➢ Aan de andere kant wordt in het gebed het joodse volk als dubieus en ontrouw 

omschreven. Abraham komt er nog goed vanaf, die bleef in zijn hart trouw aan God 

(vs. 8). Maar na hem gaat het bergafwaarts: in de 

woestijnperiode misdroeg men zich en vergat men Gods 

verlossende interventies en maakte men zelfs het gouden kalf 

(vs. 15-20); eenmaal in het nieuwe land kwam men in opstand 

en vermoorde men Gods profeten (vs. 26); na elke richter 

deden ze weer het slechte (vs. 28). 
 

De essentie van het gebed is dat God rechtvaardig, betrouwbaar en totaal goed is geweest voor 

Zijn volk door de eeuwen heen. Maar paradoxaal genoeg beantwoordt het volk Gods liefde met 

een eigenzinnig en ongehoorzaam leven, tot aan de ‘upper class’ van koningen, priesters toe. 
 

• Ervaar je de paradox weleens in je eigen leven dat God oneindig goed is en dat jezelf 

halfslachtig en ontrouw bent? Hoe zou je daar woorden kunnen geven in je gebeden? 

• De levieten belijden de zonde van hun voorouders. In onze tijd is er discussie in de 

maatschappij in hoeverre ‘kwaad’ van eerdere generaties aan ons raakt. Hebben wij iets te 

maken met het slavernij verleden van Nederland? Hebben wij schuld aan misdaden uit de 

Tweede Wereldoorlog? Heb je iets te maken met zonden van (voor)ouders in jouw familie? In 

het gesprek hierover is interessant om Ezechiël 18 vers 19-20 erbij te betrekken.  
  

Verbondsvernieuwing 

In Nehemia 10, waar we minder uitgebreid op in kunnen gaan, verlangt het volk naar een 

vernieuwing en intensivering van het verbond met God. Dat gebeurt vaker in de geschiedenis 

(Deut. 29, Jozua 24). Dit keer stelt met een soort officiële oorkonde op en worden 

handtekeningen onder gezet van prominente leiders. Daarbij verplicht men zichzelf onder ede om 

volgens Gods bedoelingen te gaan leven. Als men hierin faalt vervloekt men zichzelf (Neh. 10 vers 

29-30). Op drie concrete terreinen belooft men trouw aan God. 
 

1) Het huwelijk gaat men zuiver houden door dochters niet meer aan heidense mannen te 

geven. In onze seksueel overprikkelde cultuur is het verlangen om liefde en trouw in het 

huwelijk te bewaren van groot belang. 

2) De sabbat (geen handel) en het sabbatsjaar (het land krijgt rust) worden in ere hersteld. 

De rustdag, vanuit Christus’ opstanding, is in onze stressvolle tijd allesbehalve gedateerd. 

3) De eredienst in de herbouwde tempel krijgt een impuls: men wil bedragen en materialen 

afstaan om de liturgie en offerdienst gaande te houden. Na twee jaar coronapandemie 

actueel om je in te zetten voor de voortgang van de liturgie en de verkondiging van de 

verzoening in Jezus Christus.  
 

• Heb je God weleens een belofte gedaan? Bij de doop, huwelijk, of privé misschien? Hoe wil 

Jezus helpen bij het realiseren van een belofte? Zie lied 284:1,4 (Op Toon Hoogte).  

• Welk van de drie terreinen – huwelijk, rustdag, eredienst – heeft in 2022 het meest een 

impuls nodig? Waarom vind je dat? 

 

Liturgietips  

Psalm 147:1,6 / Psalm 148:1,6 / Lied 284:1,4 en 191 (Op Toon Hoogte 2015)  


