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8. Over tranen en vreugde (Nehemia 8) 
 
Voor heel veel mensen in het bezoek aan een kerkdienst moeilijk als zij  
ingrijpende dingen meemaken of recent meegemaakt hebben. Liederen, een 
gebed, de Bijbellezing of de preek maken emoties los, die we liever onder 
controle houden. 
In Nehemia 8 komen we ook veel emoties tegen. Iedereen heeft een heftige 
fase in de geschiedenis van Israël meegemaakt. De ballingschap, de 
verwoesting van Jeruzalem, de tempel . Maar nu ook weer de terugkeer van 
zoveel volksgenoten en de herbouw van de muren en poorten. Als ze de 
woorden uit de boeken van Mozes horen, raakt dat ze diep. Ezra leest zes uur 
lang voor aan mannen, vrouwen en kinderen, die het kunnen begrijpen. 
We lezen over het volk, dat ze opstaan, ‘amen, amen’ roepen als Ezra de Heer 
prijst, dat ze hun handen opheffen en neerknielen. Ze zijn met heel hun 
lichaam bij hun geloof en emoties betrokken. En hoe doen wij dat? Is dit 
cultuurbepaald? 
Maar de reactie van het volk gaat ook verder en dieper. Ze barsten in tranen 
uit als ze de wet van Mozes horen voorlezen. Tranen van verdriet en 
schuldbesef. Ze weten wie de hele situatie van de ballingschap veroorzaakt 
heeft. Zij zelf door hun ontrouw. Maar ze worden ook opgeroepen om 
verheugd te zijn. Want de vreugde van Heer is hun kracht. Ze mogen stil 
worden voor God. Ze richten een maaltijd aan, waarin ze alles met elkaar 
delen.  
Het is een mooi gedeelte om te lezen op deze zondag, waarop we het heilig 
Avondmaal vieren. Wat doen de lezingen uit de Bijbel met ons? Wat doet het 
ons als we straks het brood breken en delen? Zijn wij bedroefd, verheugd? 
Willen wij staan of knielen? Worden we stil? 
Misschien alles tegelijk. Met heilig respect, bedroefd. dat het nodig was dat 
Jezus voor ons leed en stierf. Maar ook vol vreugde. Want de vreugde van de 
Heer is onze kracht. In stilte mogen we vieren. Het feest van Gods genade in 
Jezus Christus, onze Heer. 

Om nog eens over door te praten: 
Welk gevoel overheerst bij u / jou bij de viering van het heilig Avondmaal? 
Droefheid, vreugde, verstilling of feestelijkheid? 
 

Gebed –  
Welke houding past het best bij uw gebed? 
Staan met uw handen omhoog? 
Diep geknield? 
Of met uw handen gevouwen en hoofd gebogen? 

 
Delen & dienen –  
In Nehemia 8 lezen we dat ze een feestelijke maaltijd hielden, 
waar ze deelden met degenen, die niets hadden. Hoe kunt u / 
kan jij deze week van deze viering iets delen met iemand die 
niets of minder heeft?  

 
Verhalen delen –  
Hoe heeft u / heb jij de viering van het heilig Avondmaal 
ervaren toe je een kind was (als je het toen meegemaakt 
hebt). Wat vond je mooi of wat vond je vervreemdend? 
Zijn er vieringen van het heilig Avondmaal in andere kerken, 
die je als bijzonder hebt ervaren? Wat sprak je hierin aan? 

 
Liturgie – uit Lied 382 
O zoekt toch de Here, hier wordt Hij gevonden. 
Aanbidt Hem en prijst Hem, hier is Hij nabij. 
Nu is het de goede, gezegende stonde. 
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij. 
De vallende mensen die nu zich bekeren 
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren. 
 
Thuis –  
Bent u / ben jij wel eens jaloers op christenen, die zich 
makkelijker uiten in hun geloof met hun lichaam of in hun 
emoties? 
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