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Nehemia Herbouwt de Stadsmuur
Terwijl Ezra verdergaat met het nieuw leven inblazen van de wet in Israël, dient de man die spoedig zijn naaste
medewerker zal worden in de rol van wijnschenker en -proever in het paleis van Susan. Dat klinkt misschien
niet als de beste opstap naar een indrukwekkende carrière als politicus, of enige andere vermeldenswaardige
positie, maar de functie van koninklijke wijnschenker is een functie die enorm veel vertrouwen geniet,
aangezien al vele koningen door vergiftiging aan hun einde zijn gekomen. De man die deze rol vervult in het
paleis van Artaxerxes is een Jood die Nehemia genoemd wordt. De verhouding tussen Artaxerxes en Nehemia
is kennelijk veel amicaler dan normaliter verwacht zou worden. Dit is niet alleen een compliment voor Nehemia,
maar geeft ook inzicht in het karakter van Artaxerxes.
Zo'n veertien jaar geleden gaf Artaxerxes Ezra toestemming om een tweede groep ballingen terug te leiden
naar Jeruzalem. Ondertussen wordt de wederopbouw van de stad en haar stadsmuren door een aantal
problemen bemoeilijkt, blijkbaar ook door sabotage van tegenstanders die Israël graag zwak willen houden.
Israëls belangrijkste opponenten zijn enerzijds bepaalde seculiere en vervaarlijke edelen, anderzijds Sanballat
en andere leiders van Samaria die nog steeds wrok koesteren omdat Zerubabbel hun hulp bij de bouw van de
tempel weigerde.
Nu, in 445 voor Christus, komt Nehemia een bericht ter ore over de vertraging van de wederopbouw. Hij
ontvangt dit bericht van een van zijn broers die zojuist uit Palestina is aangekomen. Nehemia raakt zó van
streek door dit nieuws dat Artaxerxes zijn droefheid opmerkt en hem vraagt wat daarvan de oorzaak is.
Wanneer Nehemia zijn zorgen verwoordt, stemt Artaxerxes er mee in om Nehemia als tijdelijke gouverneur aan
te stellen en hem naar Jeruzalem te laten gaan om de stadsmuren te herbouwen. Het is gemakkelijk in te zien
dat Nehemia een daadkrachtig mens is. Hij reist onmiddellijk naar Jeruzalem, schat de situatie persoonlijk in,
bedenkt een ingenieus plan voor het werk aan de stadsmuur, omzeilt zijn tegenstanders en voltooit zijn
voornaamste missie nog geen zes maanden nadat hij deze opdracht van de koning had gekregen! Hier volgt
hoe dit alles plaatsvindt.
Neh. 1:1-3
(445-444 v.C.)

NIEUWS UIT JERUZALEM. De geschiedenissen van Nehemía, zoon van Hachálja.

En het geschiedde in de maand Chisleu, in het twintigste jaar, als ik te Susan in het paleis was;
zo kwam Hanáni, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda, en ik vraagde hen
naar de Joden, die ontkomen waren (die overgebleven waren van de gevangenis), en naar
Jeruzalem.
En zij zeiden tot mij: “De overgeblevenen, die van de gevangenis aldaar in het landschap zijn
overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid; en Jeruzalems muur is verscheurd, en
haar poorten zijn met vuur verbrand.”
Neh. 1:4-11a

NEHEMIA'S GEBED. En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder, en weende,

en bedreef rouw, enige dagen; en ik was vastende en biddende voor het aangezicht van den
God des hemels. En ik zeide:
“Och, HEERE, God des hemels, Gij, grote en vreselijke God! Die het verbond en de
goedertierenheid houdt dien, die Hem liefhebben, en Zijn geboden houden. Laat toch Uw oor
opmerkende, en Uw ogen open zijn, om te horen naar het gebed Uws knechts, dat ik heden voor
Uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, Uw knechten; en ik doe belijdenis
over de zonden der kinderen Israëls, die wij tegen U gezondigd hebben; ook ik en mijns vaders
huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen U verdorven; en wij hebben niet
gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die Gij Uw knecht Mozes geboden
hebt.
Gedenk toch des woords, dat Gij Uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende: 'Gijlieden zult
overtreden, Ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot Mij bekeren, en Mijn geboden
houden, en die doen; al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik zal hen vandaar
verzamelen, en zal ze brengen tot de plaats, die Ik verkoren heb, om Mijn Naam aldaar te doen
wonen.'
Zij zijn toch Uw knechten en Uw volk, dat Gij verlost hebt door Uw grote kracht en door Uw
sterke hand. Och, Heere, laat toch Uw oor opmerkende zijn op het gebed Uws knechts, en op

het gebed Uwer knechten, die lust hebben Uw Naam te vrezen; en doe het toch Uw knecht
heden wel gelukken, en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht dezes mans.”
Neh. 1:11b-2:3

KONING BESPEURT VERDRIET. Ik nu was des konings schenker. Toen geschiedde het in de

maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning Arthahsasta, als er wijn voor zijn aangezicht
was, dat ik den wijn opnam, en gaf hem den koning; nu was ik nooit treurig geweest voor zijn
aangezicht. Zo zeide de koning tot mij: “Waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank
zijt? Dit is niet dan treurigheid des harten.”
Toen vreesde ik gans zeer. En ik zeide tot den koning: “De koning leve in eeuwigheid! Hoe zou
mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen, woest
is, en haar poorten met vuur verteerd zijn?”
Neh. 2:4-6

NEHEMIA KRIJGT OPDRACHT. En de koning zeide tot mij: “Wat verzoekt gij nu?”

Toen bad ik tot God van den hemel. En ik zeide tot den koning: “Zo het den koning goeddunkt, en
zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der
begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze bouwe.”
Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat: “Hoe lang zal uw reis wezen, en
wanneer zult gij wederkomen?” En het behaagde den koning, dat hij mij zond, als ik hem zekeren
tijd gesteld had.
Neh. 2:7,8

AANVULLEND GEZAG. Voorts zeide ik tot den koning: “Zo het den koning goeddunkt, dat men mij

brieven geve aan de landvoogden aan gene zijde der rivier, dat zij mij overgeleiden, totdat ik in
Juda zal gekomen zijn; ook een brief aan Asaf, den bewaarder van den lusthof, denwelken de
koning heeft, dat hij mij hout geve om te zolderen de poorten van het paleis, dat aan het huis is,
en tot den stadsmuur, en tot het huis, waar ik intrekken zal.” En de koning gaf ze mij, naar de
goede hand mijns Gods over mij.
Neh. 2:9,10
Samaria

SAMARITANEN VAN STREEK. Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde der rivier, en gaf

Neh. 2:11-16
Jeruzalem

NACHTELIJKE INSPECTIE. En ik kwam te Jeruzalem, en was daar drie dagen. Daarna maakte ik

Neh. 2:17,18

PLANNEN ONTHULD. Toen zeide ik tot hen: “Gijlieden ziet de ellende, waarin wij zijn, dat

hun de brieven des konings. En de koning had oversten des heirs en ruiteren met mij gezonden.
Toen nu Sanballat, de Horoniet, en Tobía, de Ammonietische knecht dat hoorden, mishaagde het
hun met groot mishagen, dat er een mens gekomen was, om wat goeds te zoeken voor de
kinderen Israëls.
mij des nachts op, ik en weinig mannen met mij, en ik gaf geen mens te kennen, wat mijn God in
mijn hart gegeven had, om aan Jeruzalem te doen; en er was geen dier met mij, dan het dier,
waarop ik reed.
En ik trok uit bij nacht door de Dalpoort, en voorbij de Drakenfontein, en naar de Mistpoort, en ik
brak aan de muren van Jeruzalem, dewelke verscheurd waren, en haar poorten met vuur
verteerd. En ik ging voort naar de Fonteinpoort, en naar des konings vijver; doch daar was geen
plaats voor het dier, om onder mij voort te gaan. Toen ging ik op, des nachts, door de beek, en ik
brak aan den muur; en ik keerde weder, en kwam in de Dalpoort; alzo keerde ik wederom. En de
overheden wisten niet, waar ik heengegaan was, en wat ik deed; want ik had tot nog toe den
Joden, en den priesteren, en den edelen, en overheden, en den anderen, die het werk deden,
niets te kennen gegeven.
Jeruzalem woest is, en haar poorten met vuur verbrand zijn; komt, en laat ons Jeruzalems muur
opbouwen; opdat wij niet meer een versmaadheid zijn.” En ik gaf hun te kennen de hand mijns
Gods, Die goed over mij geweest was, als ook de woorden des konings, die hij tot mij gesproken
had.
Toen zeiden zij: “Laat ons op zijn, dat wij bouwen”; en zij sterkten hun handen ten goede.

Neh. 2:19,20

PLANNEN BELACHELIJK GEMAAKT. Als nu Sanballat, de Horoniet, en Tobía, de Ammonietische

knecht, en Gesem, de Arabier, dit hoorden, zo bespotten zij ons, en verachtten ons; en zij zeiden:
“Wat is dit voor een ding, dat gijlieden doet? Wilt gijlieden tegen den koning rebelleren?”
Toen gaf ik hun tot antwoord, en zeide tot hen: “God van den hemel, Die zal het ons doen
gelukken, en wij, Zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen; maar gijlieden hebt geen deel,
noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem.”
Neh. 3:1-32

VERDELING VAN TAKEN. En Eljásib, de hogepriester, maakte zich op met zijn broederen, de

priesteren, en zij bouwden de Schaapspoort; zij heiligden ze, en richtten haar deuren op; ja, zij
heiligden ze tot aan den toren Mea, tot aan den toren Hanáneël. En aan zijn hand bouwden de
mannen van Jericho; ook bouwde aan zijn hand Zacchur, de zoon van Imri.
De Vispoort nu bouwden de kinderen van Senáä; zij zolderden die, en richtten haar deuren op,
met haar sloten en haar grendelen. En aan hun hand verbeterde Merémoth, de zoon van Uría,
den zoon van Koz; en aan hun hand verbeterde Mesullam, de zoon van Beréchja, den zoon van
Mesezábeël; en aan hun hand verbeterde Zadok, zoon van Báëna. Voorts aan hun hand
verbeterden de Thekoïeten; maar hun voortreffelijken brachten hun hals niet tot den dienst van
hun heer.
En de Oude poort verbeterden Jójada, de zoon van Paséah, en Mesullam, de zoon van Besódja;
deze zolderden zij, en richtten haar deuren op, met haar sloten en haar grendelen. En aan hun
hand verbeterden Melátja, de Gíbeoniet, en Jadon, de Meronothiet, de mannen van Gíbeon en
van Mizpa; tot aan den stoel des landvoogds aan deze zijde der rivier. Aan zijn hand verbeterde
Uzzíël, de zoon van Harhója, een der goudsmeden, en aan zijn hand verbeterde Hanánja, de
zoon van een der apothekers; en zij lieten Jeruzalem tot aan den breden muur. En aan hun hand
verbeterde Refája, de zoon van Hur, overste des halven deels van Jeruzalem. Voorts aan hun
hand verbeterde Jedája, de zoon van Herúmaf, en tegenover zijn huis; en aan zijn hand
verbeterde Hattus, de zoon van Hasábneja. De andere mate verbeterden Malchía, de zoon van
Harim, en Hassub, de zoon van Pahath-Moab; daartoe den Bakoventoren. En aan zijn hand
verbeterde Sallum, de zoon van Lohes, overste van het andere halve deel van Jeruzalem, hij en
zijn dochteren.
De Dalpoort verbeterden Hanun, en de inwoners van Zanóah; zij bouwden die, en richtten haar
deuren op, met haar sloten en haar grendelen; daartoe duizend ellen aan den muur, tot aan de
Mistpoort.
De Mistpoort nu verbeterde Malchía, de zoon van Rechab, overste van het deel Beth-Chérem; hij
bouwde ze, en richtte haar deuren op, met haar sloten en haar grendelen.
En de Fonteinpoort verbeterde Sallum, de zoon van Kol-Hoze, overste van het deel van Mizpa;
hij bouwde ze, en overdekte ze, en richtte haar deuren op, met haar sloten en haar grendelen;
daartoe den muur des vijvers Schelah bij des konings hof, en tot aan de trappen, die afgaan van
Davids stad. Na hem verbeterde Nehemía, de zoon van Azbuk, overste van het halve deel van
Beth-Zur, tot tegenover Davids graven, en tot aan den gemaakten vijver, en tot aan het huis der
helden.
Na hem verbeterden de Levieten, Rehum, de zoon van Bani; aan zijn hand verbeterde Hasábja,
de overste van het halve deel van Kehíla, in zijn deel. Na hem verbeterden hun broederen,
Bavai, de zoon van Hénadad, de overste van het andere halve deel van Kehíla. Aan zijn hand
verbeterde Ezer, de zoon van Jésua, de overste van Mizpa, een andere maat; tegenover den
opgang naar het wapenhuis, aan den hoek. Na hem verbeterde zeer vuriglijk Baruch, de zoon
van Zabbai, een andere maat; van den hoek tot aan de deur van het huis van Eljásib, den
hogepriester. Na hem verbeterde Merémoth, de zoon van Uría, den zoon van Koz, een andere
maat; van de huisdeur van Eljásib af, tot aan het einde van Eljásibs huis.
En na hem verbeterden de priesteren, wonende in de vlakke velden. Daarna verbeterden
Benjamin, en Hassub, tegenover hun huis; na hem verbeterde Azárja, de zoon van Maäséja, den
zoon van Hanánja, bij zijn huis. Na hem verbeterde Binnui, de zoon van Hénadad, een andere
maat; van het huis van Azárja tot aan den hoek en tot aan het punt; Palal, de zoon van Uzai,
tegen den hoek, en den hogen toren over, die van des konings huis uitsteekt, die bij den voorhof
der gevangenis is; na hem Pedája, de zoon van Paros; de Nethínim nu, die in Ofel woonden, tot
tegenover de Waterpoort aan het oosten, en den uitstekenden toren. Daarna verbeterden de
Thekoïeten een andere maat; tegenover den groten uitstekenden toren, en tot aan den muur van
Ofel.
Van boven de Paardenpoort verbeterden de priesteren, een iegelijk tegenover zijn huis. Daarna
verbeterde Zadok, de zoon van Immer, tegenover zijn huis. En na hem verbeterde Semája, de
zoon van Sechánja, de bewaarder van de Oostpoort. Na hem verbeterden Hanánja, de zoon van

Selémja, en Hanun, de zoon van Zalaf, de zesde, een andere maat. Na hem verbeterde
Mesullam, de zoon van Beréchja, tegenover zijn kamer. Na hem verbeterde Malchía, de zoon
eens goudsmids, tot aan het huis der Nethínim en der kruideniers, tegenover de poort van
Mifkad, en tot de opperzaal van het punt. En tussen de opperzaal van het punt tot de
Schaapspoort toe, verbeterden de goudsmeden en de kruideniers.
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