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5. Omgaan met tegenstand –(Nehemia 3:33-4:17) 
 
In de verhaal van Nehemia komen we veel inspirerende dingen tegen: geloof 
en visie, gebed en ondernemingskracht, eensgezindheid. Maar het 
herbouwen van de muren en poorten van Jeruzalem roept ook tegenstand 
op. Daarin is het verhaal van de Bijbel eerlijk: waar wij bouwen aan ons 
geloof, aan kerk, Koninkrijk of samenleving: het zal ook weerstand oproepen. 
Sanballat, de gouverneur van Samaria, wordt enorm kwaad om de herbouw 
van Jeruzalem. Welke angst of welk belang gaat hierachter schuil? Hij grijpt 
naar de volgende wapens om de herbouw te stoppen: 1. Spot;  2. Intimidatie; 
3. Ontmoediging. Hij bespot de bouwers als ‘zielig’. Met een leger om zich 
heen dat naar hem luistert en met hem meelacht, willen ze de kwetsbare 
zwoegers intimideren: dat gaat toch niet lukken! Hij wakkert de vrees in hen 
aan: wat ze willen is toch veel te groot en te zwaar! Herkenbare stemmen in 
ons leven waar we iets in ons zelf of in de wereld op te bouwen, wat naar 
Gods wil is. Mogen we geloven dat tegenstand ons sterker maakt, zoals 
Paulus in 2 Kor 1: 3-11 zegt? 
We mogen leren van Nehemia: hoe ging hij met deze tegenstand om?            
1. Bidden; 2. Doorgaan en 3. Waakzaam zijn. Allereerst bidt hij. “Heer, hoor 
ons hoe we worden veracht!” Ook lijkt zijn gebed vol wraakgedachten over 
zijn tegenstanders. “Laat hun hoon op hun eigen hoofd neerkomen”. Hoe 
gaan we hier mee om in het licht van het Nieuwe Testament? Kan Romeinen 
12: 17-21 ons hier bij helpen? Intussen blijven ze doorbouwen. 
Als de tegenstand dreigender wordt en zelfs van binnenuit komt in de vorm 
van vermoeidheid en ongeloof, steekt Nehemia de bouwers een hart onder 
de riem. God zal hen beschermen. Ze moeten waakzaam zijn en klaar zijn om 
zich tegen de tegenstanders te verdedigen. Ze bouwen met de ene hand en 
staan klaar met de speer in de andere hand. Of terwijl de ene helft bouwt, 
verdedigt de andere helft. Waakzaam en nuchter, biddend en werkend, 
vertrouwend en bouwend weren ze de tegenstand af. Voor ons als gelovigen 
een mooi beeld om zo in leven, geloof en samenleving te staan. 

Om nog eens over door te praten: 
Bent u / ben jij het eens met de stelling: tegenstand maakt je sterker? 
 

Bijbelstudie –  
Lees naast Nehemia 4 uit de tweede brief van Paulus aan de 
Korintiërs, hoofdstuk 1: 3-11. Welk verband zie je tussen 
Nehemia en de betekenis, die Paulus geeft aan het lijden? 
 
Gebed –  
Lees het gebed van Nehemia (3: 36-37) 
Wat zou u / je wel en niet mee kunnen bidden? 
 
Verhalen delen –  
Welke stemmen van tegenstand herken je in je leven?  
1. Spot;  2. Intimidatie; 3. Ontmoediging; 4. Moeheid; 5. 
Ongeloof. 
 
Welke van de manieren van omgaan met tegenstand spreken 
je aan?  

1. Bidden; 2. Doorgaan en 3. Waakzaam zijn / voorbereid zijn 
je te verdedigen.4. Vertrouwen 
 
Liturgie – Maak ons hart onrustig (Hemelhoog 282) 
Wat roept het volgende lied in u / jou op? 
 
Stort in ons uw tranen uit. / Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten./ Zegen hen als wij hen troosten. 
 
Steek in ons uw woede aan / om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. / Laat ons vechten voor de 
vrede. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. / Laat ons doorgaan tot het 
eind. 
Gaat het onze kracht te boven, / laat ons dan in u geloven. 
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