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1. Geraakt door ellende– het gebed  (Nehemia 1) 
 
Wanneer iemand geraakt wordt door een bericht zien we dat vaak direct. 
Iemand krijgt tranen in de ogen of een brok in zijn keel. Op televisie kijken we 
graag naar dit soort emoties, maar zelf vinden we het vaak vervelend als we 
geen controle hebben over onze gevoelens. 
Nehemia schaamt zich niet om in zijn dagboek te beschrijven hoe de 
berichten uit Jeruzalem hem raakten. Hij heeft het in ballingschap geschopt 
tot topambtenaar in het Perzische rijk. Hij is als schenker vertrouweling en 
adviseur van de koning. Maar als hij hoort over de toestand in Jeruzalem gaat 
hij huilend op de grond zitten en rouwt dagenlang.  
Het is niet zo maar de ellende, die Nehemia raakt. Het bericht raakt hem in 
zijn geloof en vertrouwen in God. Hij had door de terugkeer van Ezra de hoop 
op het begin van het einde van de ballingschap. Zou God zich het lot van zijn 
volk aantrekken en hen terug laten keren? Hij leefde vol verwachting. Maar 
deze nieuwe berichten waren een teleurstelling. De tegenstanders hadden de 
koning omgepraat. De toekomst leek verder weg dan ooit.  
Hoe ga je om met zo’n tegenslag? Hoe gaan wij daar mee om? We denken 
iets van God te zien, maar dan lijkt het toch te ontglippen. Hebben we het ons 
verbeeld of laat God het los? 
Nehemia gaat niet bij de pakken neerzitten. Maar gaat ook niet gelijk aan de 
slag. Hij gaat eerst in gebed. Hij wil blijven geloven en vertrouwen. Hij brengt 
alles bij God: zijn verwachting, de schuld van zijn volk en hemzelf, de beloften 
van God in de Bijbel, de belijdenis van wat God gedaan heeft in het verleden. 
Maar ook het gebed om opnieuw te bevrijden en Nehemia te zegenen in het 
verzoek dat hij bij de Perzische koning neer wil leggen.  
Geloven mag ons verwachtingvoller maken. Maar het maakt ons ook 
kwetsbaarder voor verdriet. Maar maakt het ook vurige voorbidders van ons? 
 
Om nog eens over door te praten: 
Wat raakt u / jou in het leven en geloven? Brengt het u / jou tot gebed? 

Bijbelstudie –  
Nehemia 1 speelt zich af rond 450 v. Chr in Susa, Perzië (het 
huidige Iran).Het boek Ezra gaat vooraf aan Nehemia. Ezra, de 
priester, gaat als eerste terug naar Jeruzalem en start met de 
herbouw van de tempel. Lees Ezra 4 over de opkomst van de 
van de oppositie.  

 
Gebed –  
Wij mogen ons eigen gebed tot God brengen in de geest van 
het gebed van Nehemia: 
Heer, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God 
Mij raakt in mijn hart en geloof dat ……….. 
U bent trouw aan ieder die U liefheeft. 
Ik belijd U onze / mijn schuld: …………. 
Maar ik lees Uw beloften in de Bijbel: ………………. 
Luister naar mijn gebed: …………….. 

 
In beweging –  
Als wij horen over ellende, willen we graag in beweging 
komen. Iets doen. Iets oplossen. Een bijdrage leveren. 
Bidden is dan het eerste, wat we mogen doen.  
Ervaart u / ervaar jij een tegenstelling tussen bidden en doen? 

 
Liturgie – Psalm 137: 1 

Aan Babels stromen zaten wij gevangen. 
Daar weenden wij van weemoed en verlangen. 
Hoe trok ons hart naar huis, wij treurden om 
Jeruzalem, des Heren heiligdom. 
O dagen van weleer, o heil'ge stede, 
wie ver van Sion leeft, is zonder vrede. 

 
Kinderen –  
Bouw van blokken of lego een mooie muur. Mag iemand 
anders hem omgooien of er een gat in maken? Hoe voelt dat? 
Word je boos of verdrietig? Heb je zin om de muur weer 
opnieuw te bouwen? Snap je Nehemia beter? 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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