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Nehemia 
 
 Inleiding 
In de vorige les hebben we gezien dat de boeken Ezra en Nehemia in de Joodse traditie als 
één boek worden gezien. Pas in de vierde eeuw na Christus zijn deze boeken in de christelijke 
versie van het Oude Testament officieel gesplitst. De eenheid van beide boeken komt tot 
uitdrukking in de gemeenschappelijke inhoud, namelijk de lotgevallen van de Joden die 
terugkeren uit de Babylonische ballingschap. Laten we, voordat we in deze lessen specifiek 
naar de inhoud van het boek Nehemia kijken, enkele belangrijke punten uit de vorige les 
samenvatten. 
 
De terugkeer van de Joden uit de ballingschap werd in gang gezet door het edict van de 
machtige Perzische koning Cyrus (met als Hebreeuwse naam Kores). Zijn regering staat in de 
geschiedschrijving bekend als humaan en tolerant. In plaats van een politiek van verwoesting 
en deportatie, zoals de voorgaande Assyrische en Babylonische vorsten voerden, voerde 
Cyrus een politiek van teruggave en terugkeer. De houding van deze Perzische vorst en het 
door hem uitgevaardigde bevrijdingsedict waren al voorspeld in Jesaja 44:28 - 45:1 en in 
Jeremia 25:11-12, 29:10. 
 
In het boek Ezra hebben we voor enkele Nieuw Testamentische verschijnselen een verklaring 
gevonden.  
Ten eerste begrijpen we het gesprek tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw (Jh 4) 
beter als we zien dat de Samaritanen een met de heidenen vermengd volk waren. We zagen 
dat deze vermenging voor Zerubbabel reden was om te weigeren dat de Samaritanen zouden 
meewerken aan de herbouw van de tempel (Ezr 4:2-3). Dit leidde er na verloop van tijd toe 
dat de Samaritanen een eigen plek van aanbidding bouwden op de berg Gerizim. 
Ten tweede zagen we hoe de grondslagen van de religieuze ijver werden gelegd. Deze 
religieuze ijver was in de dagen van de Heer Jezus uitgegroeid tot een verwerpelijk uiterlijk 
vertoon. De groepering van de Farizeeën was hiervan het meest beruchte voorbeeld.  
Ten derde zagen we in het boek Ezra een onderscheid ontstaan tussen de priesters en de 
Levieten. De priesters hielden zich bezig met de tempeldienst, terwijl de Levieten zich bezig 
hielden met de uitleg van de wet. De Thora was, zoals we de vorige les hebben gezien, onder 
de bezielende leiding van Ezra (en ook van Nehemia) enorm belangrijk geworden. Er diende 
echter een vertaalslag gemaakt te worden van het Hebreeuws, waarin de boeken van Mozes 
waren geschreven, naar het Aramees, de voertaal in het postexilische Palestina. Deze 
vertaalslag werd gemaakt door de Levieten. Hieruit ontstonden de Targums, een Aramese 
vertaling en uitleg van het Oude Testament1. Het verschil tussen een leviet en een priester 
zien we bijvoorbeeld terug in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lk 10). 
 
Tot slot zagen we hoe in het boek Ezra een belangrijk licht wordt geworpen op de Bijbelse 
geschiedschrijving.  Hierover wil ik iets meer zeggen in de volgende paragraaf. 
 
 Over de Bijbelse betrouwbaarheid 
Het belangrijkste van het christelijk geloof is de waarheid over de persoon van de Heer Jezus. 
Deze waarheid is volledig gegrond in het woord van God, de Bijbel. Tornen aan het absolute 
en betrouwbare woord van God leidt uiteindelijk tot het betwijfelen van de waarheid over de 
persoon van de Heer Jezus. Een duidelijk voorbeeld hiervan hebben wij recentelijk gezien in 
het ongekend populaire boek De Da Vinci Code van Dan Brown. Ik heb het boek niet gelezen, 

                                                
1 The Interpreter’s One-Volume Commentary on the Bible, red. Laymon (229) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0406 Nehemia  

J.M. Zwart Pagina 2 van 7 februari 2006 (v 1.0) 

maar inmiddels wel zoveel over gediscussieerd dat ik redelijk op de hoogte ben van de 
inhoud. Als ik het goed begrepen heb, is de twijfel rond de authenticiteit van de geschriften 
van het Nieuwe Testament reden om te twijfelen aan de werkelijk boodschap van het 
evangelie en zelfs de identiteit van de Heer Jezus. Persoonlijk vind ik dat wij ons als bezitters 
van de Waarheid - door het geloof in De Waarheid, Jezus Christus (Jh 14:6) - niet moeten 
inlaten met dergelijke verzinselen. Integendeel wij moeten ons wapenen met Gods woord (Ef 
6:17) om de aanvallen van de duivel te kunnen weerstaan. Het is opvallend en 
nastrevenswaardig om te zien dat de Heer Jezus alle verzoekingen door de duivel met een 
Schriftgedeelte weerstaat (Mt 4:4, 7, 10).  
 
In onze samenleving is een radicale breuk gekomen tussen geloof en wetenschap. De stand 
van de wetenschap bepaalt de kaders van onze samenleving, wat in de meeste gevallen heel 
gunstig is (denk bijvoorbeeld aan de medische vooruitgang of de sociale regelgeving). Maar 
wanneer de wetenschappelijke opvattingen botsen met de Bijbel komen wij als christen in een 
lastige strijd, die door velen mijns inziens veel te gemakkelijk wordt opgegeven. Eén van deze 
strijdpunten heeft betrekking op de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Lange tijd is 
deze onbetrouwbaarheid onbetwist gebleven, maar toen de Verlichting doorbrak in het 
achttiende-eeuwse Europa, werd ook de Bijbel onderworpen aan een proces van 
ontmythologisering. Een logische stap in deze discussie was natuurlijk om te gaan graven in 
de door de Bijbel beschreven gebieden. Dat is dan ook veelvuldig gedaan in de negentiende 
en twintigste eeuw. Aanvankelijk waren dit ondernemingen die uitgevoerd werden door 
archeologen die een voorkeur hadden voor de Bijbelse waarheid. Zij groeven als het ware met 
de schep in de ene en de Bijbel in de andere hand. Bij dit werk zijn opzienbarende vondsten 
gedaan, waarbij bijvoorbeeld veel van het Babylonische nalatenschap is opgegraven. 
Opgravingen in het land Israël zelf bleven vaak om verschillende redenen lastig om uit te 
voeren.  
 
Ten eerste is het land gedurende de ongeveer 6000 jaar dat het bestaat talloze keren door 
veroveraars ingenomen, verwoest en weer herbouwd. Hierbij kan gedacht worden aan: 
- Onderlinge strijd van de Kanaänitische volken  
- Invallen van de Zeevolken, waarvan de Filistijnen het meest bekend zijn   
- Inname van het land door het volk Israël onder leiding van Jozua  
- Latere invallen door Egypte  
- Verwoestingen door Assyrië en Babylonië, die gepaard gingen met deportaties en de 

verwoesting van Jeruzalem in 586 vC 
- Herstelwerkzaamheden door Ezra en Nehemia onder de overheersing door de Perzen 
- Inname door Alexander de Grote, gevolg door de strijd om de opvolging door de 

Seleuciden en de Ptolemeeën die zich voornamelijk afspeelde in Palestina 
- Verovering door de Romeinen, gevolgd door de bouwkundige uitbreidingen onder 

Herodus 
- Verwoesting van Jeruzalem in 70 nC door de Romeinse generaal Titus 
- Overheersing door het Byzantijnse rijk na de val van het Romeinse rijk 
- Overname van de macht door de moslims 
- Vernietigende kruistochten om het Heilige Land ‘te bevrijden’ 
- Opnieuw overheersing door de moslims 
- Koloniale overheersing door Groot-Brittannië 
- Uiteindelijk de herinname van het land (in gang gezet door de Zionistische beweging) die 

uitmondde in het heruitroepen van de staat Israël, gevolgd door verschillende oorlogen 
waarbij gebieden van het beloofde land door Israël werden heringenomen. 
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Deze turbulente geschiedenis heeft natuurlijk grote schade aan de archeologische sporen 
aangericht. Hierdoor is het  heel lastig om op basis van de archeologie een reconstructie te 
maken van de geschiedenis van Israël. Dezelfde lastigheid geldt natuurlijk wanneer 
wetenschappers op basis van deze mogelijk verminkte archeologische vondsten de 
betrouwbaarheid van de Bijbelse geschiedschrijving in twijfel trekken. 
 
Ten tweede is de politieke situatie in het land Israël dusdanig verstoord door de strijd tussen 
de Joden en de Palestijnen dat archeologische opgravingen soms nauwelijks uitvoerbaar zijn. 
Het blijft een politiek getouwtrek of er wel of niet in een bepaald gebied mag worden 
gegraven. Daarbij komt ook nog eens dat de verschillende belangen een grote rol spelen in de 
archeologische zoektocht. Er zijn Joodse archeologen die de Bijbelse waarheid willen 
bewijzen, maar er zijn ook Joodse archeologen die de strijd op basis van de landclaim zo zat 
zijn dat zij proberen de Joodse (=Bijbelse) geschiedenis te ontkrachten met hun opgravingen. 
Daarnaast zijn er ook Palestijnse wetenschappers die een eigen geschiedenis van het 
Palestijnse volk proberen te reconstrueren, uiteraard een andere dan de Joodse (=Bijbelse) 
geschiedenis.   
 
Deze zaken zijn goed om in gedachten te houden wanneer wij geluiden horen over de 
historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Allereerst dienen we ons te beseffen dat de vele 
beweringen die door wetenschappers zijn gedaan met een nieuwe vondst volledig kunnen 
worden omgegooid. Zo gingen sommige wetenschappers uit van het mythische karakter van 
de verhalen over de grote koning David, totdat in 1993 bij een opgraving in Tell Dan een 
inscriptie uit de tiende/negende eeuw vC met de woorden ‘uit het huis van David’ naar boven 
werd gehaald. In één klap was de discussie rond koning David radicaal anders van karakter. 
Ten tweede moeten we er op letten dat de wetenschappers goed rekenschap afleggen van de 
gehavende toestand van het land Israël bij hun beweringen over de datering of de 
authenticiteit van de Bijbelse gebeurtenissen. Tot slot moeten we ons niet laten inpakken door 
wetenschappers, die met een verborgen agenda uit politieke en religieuze vooringenomenheid 
een alternatieve geschiedenis proberen te schrijven.  
  
Natuurlijk is het niet noodzakelijk dat gelovigen de meest actuele stand van zaken van de 
wetenschap bijhouden. Sterker nog, de wetenschap heeft als het goed is geen enkele invloed 
op ons geloofsleven. Er is namelijk een fundamenteel verschil tussen geloof en wetenschap. 
De wetenschap heeft als uitgangspunt dat niets, dat niet door menselijke waarneming vast te 
stellen is, absoluut waar is, terwijl het geloof uitgaat van Goddelijke openbaring, die 
onbetwist waar is. Het gaat uiteindelijk om de vraag: waar stel je je vertrouwen op? 
Vertrouwen is ook de betekenis van fides het Latijnse woord voor geloof.  
 
Waarom deze uitbreide inleiding over de historische betrouwbaarheid van de Bijbel? Ik denk 
dat het goed is wanneer wij het laatste historische boek van het Oude Testament bestuderen 
dat wij ons opnieuw bezinnen op wat wij nou werkelijk geloven over de historiciteit van de 
Bijbel. Hiervoor zijn drie redenen. 
 
Ten eerste: historische verslaglegging is een Goddelijke opdracht ter nagedachtenis.  
In Exodus 17:14 zien wij hier een voorbeeld van. Het belang hiervan zien wij ook terug in het 
boek Nehemia. Het boek geeft ons ten eerste een belangrijke aanwijzing over hoe de Bijbel 
tot stand is gekomen. Nehemia 8:15 zegt namelijk dat de Heer de wet heeft geschreven door 
de dienst van Mozes. Dit is een expliciete waardering van het Goddelijke karakter van de 
Bijbel. Ten tweede zien we hoe in Nehemia 9 het volk zich verootmoediging, terwijl zij zich 
de geschiedenis in herinnering roepen; van de schepping, de roeping van Abram, de uittocht 
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uit Egypte, de wetgeving bij de Sinaï, de omzwervingen in de woestijn, de inname van het 
land, de tijd van de koningen, tot aan de tijd van de ballingschap.   
 
Ten tweede: de wetenschap biedt vaak slechts theorieën.  
Naast ons vooropgestelde geloofsuitgangspunt zijn er nog vele zaken op de wetenschappelijke 
theorieën af te dingen. Het blijven per slot van rekening theorieën. De vorige keer hebben we 
bijvoorbeeld gezien dat het bevrijdingsedict van Cyrus op drie teksten gebaseerd is, wat 

uiteraard voor de historische betrouwbaarheid pleit. Onderstaand schema geeft een 
samenvatting. 
 
We hebben gezien dat een dergelijke geschiedschrijving gebaseerd op zakelijk periodieke 
verslaglegging ook terug te vinden is in de boeken Koningen en Kronieken.   
 
Een van de conclusies die we in de vorige les hebben getrokken is dat Ezra mogelijk de 
schrijver was van de boeken Ezra-Nehemia. Dit wordt bevestigd in het feit dat hij in Nehemia 
8:1 en 4 schrijver wordt genoemd (NBV). In het boek Nehemia vinden we echter ook een 
aanleiding om deze stelling aan te vechten. In de beschreven priestergenealogieën in Nehemia 
12 zien we namelijk de afstamming van Jesua – Jojakim – Eljasib – Jojada – Jonatan – 
Jaddua. Deze laatste afstammeling is echter een tijdgenoot geweest van Alexander de Grote. 
Dit is ongeveer twee eeuwen na de tijd van Ezra2. Zulke historische discrepanties zijn voor 
veel tegenstanders van de Bijbelse betrouwbaarheid koren op de molen. Toch hoeven we ons 
niet al te snel ongerust te maken. Vorige keer hebben we al gezien dat de boeken Ezra en 
Nehemia zijn opgebouwd uit verschillende documenten, zoals de memoires van zowel Ezra 
als Nehemia, verschillende lijsten, edicten, oorkondes en brieven. Het is helemaal niet 
onaannemelijk dat er in een latere tijd een redactionele samenvoeging heeft plaatsgevonden, 
waarbij nieuwe informatie is toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de afstammingslijn van de 
priesters. Hetzelfde zien we in Deuteronomium 34. Mozes kan natuurlijk nooit zijn eigen 
dood hebben beschreven, maar het is helemaal niet onaannemelijk dat een latere samensteller 
van de Pentateuch deze toevoeging heeft gedaan. Dit is geen reden om de oorspronkelijke 
brondocumentatie als historisch onbetrouwbaar of niet authentiek te beschouwen.  
 
Ten derde: de samenleving vraagt erom.  
De populariteit van De Da Vinci Code – er zijn in Nederland alleen al meer dan een miljoen 
exemplaren verkocht – heeft op een schrijnende manier duidelijk gemaakt dat mensen 
antwoorden zoeken op de vraag naar de betrouwbaarheid van de Bijbel. Helaas zoeken veel 
mensen deze antwoorden op de verkeerde plaats. Vaak kunnen wij, als christenen, deze 

                                                
2 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, Aebi (45) 

Babylonische interpretatie 
Cyrus-cilinder 
- Naam van god Marduk 

Hebreeuwse interpretatie 
Ezra 1:1-4 
- Naam van God YHWH 

Brondocument 
Ezra 6:3-5 
- Te boek gestelde oorkonde in Babel 
- Geschreven in de politieke voertaal Aramees 
- God wordt aangeduid met het Aramese ‘elahh; 

dit is een algemene godennaam 
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antwoorden niet geven. Een deel van de christenen is gecapituleerd voor de stelling dat de 
Bijbel wel niet helemaal letterlijk waar zou zijn op alle punten en een ander deel van de 
christenen weet te weinig van het woord van God om er iets over te kunnen zeggen. Laten we 
zorgen dat we thuis zijn in de Bijbel, zodat wij net als de Heer Jezus de duivel van repliek 
kunnen dienen als wij verzocht worden. Daarbij moeten wij altijd voor ogen houden dat de 
Bijbel geen menselijk verzinsel is, maar volledig door God is ingegeven (2Tm 3:16) en door 
de Heilige Geest is gedreven (2Pt 1:21). 
 
 De inhoud van het boek Nehemia 
Om de inhoud van een Bijbelboek te laten beklijven, is het goed om het betreffende 
Bijbelboek in schema uit te werken. Uit zo’n schema kunnen opvallende zaken naar voren 
komen, zoals bij het boek Nehemia3. 
 
Onderverdeling 1 – 7 8 -13 
Titels en 
gebeurtenissen 

Plannen: 1-2  
- Visie voor het werk: 1 
- Planning van het werk: 2 
 
Reconstruction (reconstructie): 3-6 
- Begin van het werk: 3 
- Bedreiging van het werk: 4-5 
 
Resettlement (opnieuw vestigen): 7 
- Afronding van het werk: 6-7 
 

Revival (herleving/opleving): 8-10 
- De wet: 7-8 
- De afhankelijkheid: 9 
 
Redistribution (herverdeling): 11-12:26 
- De verdeling 
 
Rededication (opnieuw toewijden): 12:27-43 
- De toewijding 
 
Reform (hervorming): 12:44 -13 
- De zuivering 

Thema’s - WORK (werk) – bouwers 
 
- Bouwen voor fysieke veiligheid 
 
- Sleutelwoord: wall (muur) 
 
- Leiderschap door één man 

- WORSHIP (aanbidding) – inwoners 
 
- Bouwen voor geestelijke veiligheid 
 
- Sleutelwoord: law (wet) 
 
- Herleving van een natie 

 
 De toepassing van het boek Nehemia 
Van een van mijn mededocenten ontving ik een praktische toepassing van het boek Nehemia, 
die ik hier graag wil gebruiken4. De toepassing biedt op basis van het boek Nehemia enkele 
stappen tot het vormen van visie.  
 
Visie van Nehemia: Komt, laat ons de muur van Jeruzalem herbouwen, zodat wij niet langer 
een voorwerp van smaad zijn (Nh 2:17b) 
 
1. Voorbereiden van visie 

a. Verzamel informatie    Nh 1:1-3 
b. Huil en wees bedroefd om de huidige situatie   Nh 1:4a  
c. Bid tot God en vast    Nh 1:4b 
d. Overleg met God    Nh 1:5-6 
e. Wacht op Gods tijd    Nh 1:1 en 2:15 

                                                
3 Survey of the Old Testament, Jensen (238) 
4 Deze toepassing komt voor een gedeelte uit: Transitioning; leading your church through change, Dan 
Southerland en is aangevuld met delen uit: Expository Outlines on the Old Testament, Warren Wiersbe 
5 Er zit trouwens een opvallend discrepantie tussen de maand Kislew (9e maand, december) en de maand Nisan 
(1e maand, april). Sommigen verklaren dit doordat de schrijver een herfst-nieuwjaar uit de pre-exilische periode 
gebruikt, hoewel het lente-nieuwjaar gebruikelijk was in het Perzische rijk. Anderen suggereren dat er sprake 
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f. Tref voorbereidingen    Nh 2:6-8 
g. Overzie het werk    Nh 2:11-15 
h. Bezint eer gij begint    Nh 2:12, 16 
 

2. Uitvoeren van visie 
a. Daag de andere leiders uit    Nh 2:17; 3:1 
b. Betrek iedereen in de visie*   Nh 3 
c. Besef de geestelijke aspecten van de visie** Nh 3 

 
3. Reageren op tegenstand bij de uitvoering van de visie 

a. Herken tegenstand***    Nh 4-7  
b. Reageer met gebed, maar werk door  Nh 4:4-6 
c. Reageer met gebed en wees waakzaam  Nh 4:9 (vgl. Mk 13:33; 14:38; Ef 6:18) 
d. Werk en strijd     Nh 4:23   
   

4. Kenmerken van een goede visie 
a. Het volledig ten uitvoer brengen van de visie Nh 6:15 (vgl. Fp 1:6) 
b. Bevestiging van de visie; zelfs door opponenten! Nh 6:16 
c. Voortdurende oppositie en tegenstand  Nh 4-7 
d. God voorziet in nieuwe leiders en middelen Nh 7:1 
e. Grote bijdragen door het volk   Nh 12:47 
f. Hernieuwde toewijding en gehoorzaamheid****  Nh 8-13 

 
* Bij 2b    
- Iedereen hielp mee aan de herbouw: priesters (1), oversten (12-19), vrouwen (3), ambachtslieden (8, 32) en 

Joden uit andere steden (2, 5, 7) 
- Sommigen waren bereid extra werk te doen (11, 19, 21, 24, 27, 30) 
- Sommigen weigerden mee te werken (5) 
- Sommigen werkten thuis ( 10, 23, 28-30) 
- Sommigen waren de enige van hun familie (30) 
- Sommigen waren ijveriger dan anderen (20) 
- Sommigen die teruggevallen waren, namen opnieuw deel aan het werk (vgl. Ezr 10:31 met Nh 3:11) 
 
** Bij 2c 
- Schaapspoort (1)  Het offer van Christus (Jh 10) 

- Deze poort had geen sloten, de poort naar verlossing is altijd open voor zondaars! 
- Dit is de enige poort die geheiligd werd.  

- Vispoort (3)   Vissers van mensen (Mk 1:17) 
- Oude Poort (6)  De oude waarheden van Gods woord (Jr 6:16; 18:15) 

- De mensen van de wereld zoeken altijd naar nieuwe dingen (Hd 17:21) 
- Dalpoort (13)  Nederigheid voor Heer (de gezindheid van Christus, Fp 2) 
- Aspoort (14)   Reiniging van ons leven (2Kor 7:11; Js 1:16-17) 
- Bronpoort (15)  Het werk van de Heilige Geest (Jh 7:37-39) 

- Let op de volgorde: nederigheid, reiniging, vervulling met de Heilige Geest. 
- Waterpoort (26)  Het reinigende woord van God (Ef 5:26; Ps 119:9) 

- Deze poort had geen herstel nodig! 
- Paardenpoort (28)  Strijd (2Tm 2:1-4) 
- Oostpoort (29)  Wederkomst van Christus (Mt 24:27; Ez10:16-22; 11:25-25; 43:1-5) 
- Wachtpoort (31)  Het laatste oordeel (Hb 9:27; Jh 5:24) 

- De gebruikte Hebreeuwse naam is ‘Mifkad’, wat verwijst naar het appèl van troepen. 
 
*** Bij 3a 
- Spot (4:1-3) 
- Kracht (4:7-9) 

- Let op de toename: 2 vijanden (2:10), 3 vijanden (2:19), een menigte vijanden (4:7). 
- Ontmoediging (4:10) 
- Angst (4:11-23) 

                                                                                                                                                   
moet zijn van een kopiefout en dat Nh 1:1 gedateerd moet worden in het 19e jaar van Artachsasta. Zie: The 
Interpreter’s One-Volume Commentary on the Bible, red. Laymon (227) 
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- De christelijke werker: een geest om te werken (4:6), een hart om te bidden (4:9), een oog om te waken 
(4:9) en een oor om te horen (4:20). 

- Zelfzucht (5) 
- Bedrog (6:1-4) 
- Laster (6:5-9) 
- Bedreiging (6:10-14) 
 
**** Bij 4f 
- Proclamatie van het Woord van God (8) 
- Toewijding van het werk (11-12) 
- Veroordeling en zuivering van het kwaad (13) 


