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Nehemia: Slaaf, Skrywer, Leier

Nehemia Inleiding

Sondagoggend  stap  hy  die  kerkgebou  binne,  'n  heilige
glimlaggie  om  sy  mondhoeke.  Botter  kan  nie  in  sy  mond
smelt nie. Hy is die toonbeeld van ware Christenskap. As hy
egter Maandagoggend in sy kantoor instap, is dit  'n totale
ander  mens.  Almal  is  doodbang  vir  hom,  want  hy  is
bombasties, ongenaakbaar en onregverdig. Dualisme!

Die  wêreld  stel  verskillende  eise  aan  'n  mens  op  die
verskillende terreine van die lewe, en dikwels is dit asof jy
twee totaal verskillende lewens lei. Hoe kan jy daardie twee
wêrelde bymekaar bring? Hoe kan ek my Godsdiens wat ek
so  mooi  op  'n  Sondag  uitleef,  ook  uitleef  in  die  ander
situasies  in  my  lewe? En veral  waar  ons  in  so  'n  gebroke
wêreld leef, waar dit dikwels bitter moeilik is om liefde uit te
leef! Die boek Nehemia wil juis die antwoord gee op hierdie
soort lewensuitkyk. 

Alhoewel  die  verhaal  afspeel  in  ongeveer  450  vC,  is  die
boodskap  daarin  opgesluit  steeds  vandag,  2500  jaar  later
relevant.  Inderdaad  is  die  ganse  Bybel  absoluut  tydloos!
Nehemia skryf die boek as 'n verhaal waarin hy vertel van sy
persoonlike  herinneringe.  Dit  is  dan  ook  in  die  eerste
persoon geskryf: “Ek was in die vestingstad Susan” (v.1).

Die  verhaal  speel  af  tydens  die  tweede ballingskap terwyl
Koning Artasasta regeer oor die Persiese Ryk, tussen 465 en

4                                                   Gaan Na Inhoud



424  vC.  Nehemia  was  een  van  die  ballinge  uit  Juda,  wat
beteken het dat hy in werklikheid 'n slaaf was. Hy het egter
'n baie hoë aanstelling in die paleis gehad as die koning se
skinker. Hy het dus as slaaf baie voorregte geniet, maar só 'n
aanstelling het natuurlik  gewoonlik  ook sy prys.  Omdat hy
met die koning se harem in kontak was, is dit moontlik dat hy
ontman sou wees. Daaroor kan ons egter net bespiegel.

Maar  hoe  beland  'n  balling-slaaf  uit  'n  vreemde,
niksseggende  klein  landjie  soos  Juda  dan  in  so  'n  hoë
posisie?  Eenvoudig:  sy  uitnemende leierseienskappe en sy
vermoë om belangrike dinge raak te sien en groot besluite te
neem. Ons sien dan ook dat Nehemia dikwels optree sonder
om eers die ander amptenare te raadpleeg. Hy het geweet
wat hy wou hê, en hy het dit gedoen!

Nehemia het egter nie bombasties opgetree in eie belang
en maar oor almal geloop nie. Hy het opgetree in die volle
oortuiging dat hy in diens van die Here staan. Met sy goeie
oorredingsvermoë  het  hy  mense  oortuig  van  sy  goeie
voornemens en hulle geïnspireer om sélf ook skouer aan die
wiel te sit. 

Alhoewel Nehemia waarskynlik 'n goeie lewe gelei het in die
paleis,  was  toestande  daar  buite  vir  sy  volk  gladnie  so
rooskleurig nie. Juda was op daardie stadium alreeds vir 140
jaar  in  ballingskap  in  'n  vreemde  land  met  vreemde
Godsdienste en 'n vreemde kultuur. Dit was veral die Griekse
filosofie wat 'n baie sterk invloed gehad het op die Jode in
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ballingskap. Dualisme, soos ons dit hierbo beskryf het, het 'n
groot rol gespeel in die samelewing. Jy leef verskillend by jou
werk, by die huis en in jou Godsdiensuitlewing. 

Boonop het die godsdienste van die Grieke ook 'n invloed
gehad  op  die  Jode.  Hulle  is  stelselmatig  ingetrek  by  die
afgodsrituele,  wat  dikwels baie aantreklik  was.  Hulle  moes
besef dat jy nie tegelyk God kan aanbid én 'n verbintenis hê
met ander gode nie. 

Almal was egter nie weggevoer in ballingskap nie, en met die
klompie wat in Juda agtergebly het, het dit maar baie sleg
gegaan.  Nehemia  het  berigte  ontvang  van  die  verskriklike
verval van die land en sy mense, en veral van die geliefde
stad  Jerusalem.  Die  mure  was  vervalle  en  daar  was  géén
leierskap om die herstel daarvan te koördineer nie.

Maar dan gryp God in op 'n baie besonderse manier. Tydens
die  regering  van  Artasasta  ontstaan  daar  'n  groot
onstabiliteit in die Persiese ryk. Alles het begin by sy  broer
Hustaspes  wat  in  opstand  kom.  Dit  word  gevolg  deur
opstande  in  Egipte,  Griekeland  en  die  Trans-Eufraat.  Met
Juda wat in so 'n vervalle toestand was, besluit Artasasta dat
hy stabiliteit in hierdie provinsie wil bewerkstellig om sy ryk
te  beveilig.  Maar  wie  kan  hy  vertrou  om  daar  leiding  te
neem?

En dan tree die ideale leier na vore: Nehemia!

Die boek is waarskynlik voltooi eers 'n honderd jaar nadat
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Nehemia dit geskryf het, iewers tussen 350 en 330 vC. Daar
word vermoed dat dit dalk eers in die tyd van Alexander die
Grote  (330  vC)  saamgestel  is  deur  dieselfde  persone  wat
Kronieke en Esra saamgestel het, en dat daar ook van ander
bronne gebruik gemaak is om die boek sy finale beslag te
gee.

Soos die geval is met al die ander Bybelboeke, wil Nehemia
vandag vir my en jou 'n belangrike boodskap gee. Ons besef
dat die Heilige Gees die skryf van die Bybel geïnspireer het,
en dat Hy die inspirasie is vir  my en jou wanneer ons die
Bybel vandag lees. Die boodskap wat ons kry uit Nehemia sal
vir  elkeen  van  ons  verskillend  wees.  Ons  moet  ons  harte
oopmaak en fyn luister wat Hy vir ons wil sê. Maar dit mag
nie alleen by luister bly nie, ons moet dan gaan doen wat Hy
van ons vra.

Gebed:

Dankie  Here,  dat  ek  kan  leer  uit  Nehemia.  Maak my hart
ontvanklik vir U woord.
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Slegte Nuus!

Nehemia 1:1-6

So dikwels word die waarheid van die Bybel in twyfel getrek.
Alles is tog maar net stories, soos wat dit die geval in baie
van die ander heilige geskrifte fabels is.

Die boek Nehemia begin nie met die woorde: “Eendag lank,
lank  gelede......”  soos  sprokies  gewoonlik  baie  vaag  en
niksseggend begin  nie.  Die skrywer is  eerstens 'n  werklike
persoon, Nehemia seun van Gakalja, en sy verhaal begin op
'n spesifieke dag en datum: die maand Kislef in die twintigste
jaar van die regering van Koning Artasasta, dus 445 vC. En dit
speel  af  in  die  vestingstad  Susan,  een  van  twee
residensiestede van die Persiese konings. Die ander een was
Babel.

Moontlik moet ons dit net hier noem dat die Jode by twee
verskillende  geleenthede  in  ballingskap  weggevoer  is.  Ná
Salomo het die ryk in twee geskeur, en het dit as twee aparte
regerings  of  koninkryke  gefunksioneer:  die  Noordryk,  ook
bekend as Israel, en die Suidryk, oftewel Juda wat Jerusalem
en die suidelike gebied beslaan het.

Tydens die Assiriese oorheersing verset Israel (die Noordryk)
hom  teen  die  Assiriërs.  Die  Assiriese  koning  Salmaneser
beleër Israel se hoofstad, en in 721 vC word die Israeliete in
ballingskap weggevoer en vreemde nasies word in hulle land
gevestig.
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120 jaar later, terwyl die Babiloniërs die wêreldheersers was,
kom die Suidryk aan die beurt. By drie geleenthede word van
die inwoners van Juda in ballingskap weggevoer. Die groot
slag kom egter op die negende dag van die vierde maand van
die  jaar  586 vC toe Nebukadneser Jerusalem binneval.  Hy
stroop die tempel van sy goud, koper en silwer, en toe word
die  tempel  verwoes  en  die  koninklike  paleis  afgebrand.
Vyftigduisend  Jode  word  weggevoer  in  ballingskap,  al  die
vernaamste en rykste mense. Die armes kon agterbly in die
verwoeste stad. Die ballinge word gevestig by Tel-Abib in die
suide  van  Babel,  waar  hulle  'n  redelike  mate  van  vryheid
geniet.

140  jaar  het  verloop  sedert  daardie  verskriklike  dag.
Gedurende hierdie tyd het daar maar min gebeur in Juda, en
alles het vervalle geraak.  Niemand het die moeite gedoen
om die pragtige mure van Jerusalem te probeer herbou nie.
Dit was tog immers 'n onbegonne taak! Wie sal dan nou só 'n
reuse bouprojek wou aanpak?

Wanneer  een van die  amptenare wat  saam met Nehemia
werk terugkeer na 'n besoek aan Jerusalem, kom vertel hy vir
Nehemia  van  die  hopelose  toestand  van  die  land  en  sy
mense, en van die tragiese verval van die eens-pragtige stad
Jerusalem. 

Die stadsmure is  stukkend en die stadspoorte is  verbrand.
Die inwoners van die stad lewe dus sonder enige sekuriteit.
Hulle is uitgelewer aan hulle vyande van buite. Vir hoe lank is
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dit  nou al  die  geval?  Dalk  reeds  sedert  Nebukadneser  die
stad  binnegeval  het  140  jaar  tevore?  Dit  is  absoluut  'n
onbenydenswaardige situasie vir énige tyd! Dink maar hoe
dit  sou wees as  jy  in  Johannesburg moet woon sonder  'n
sekuriteitshek en met deure wat nie kan toemaak nie.  Dis
skrikwekkend, om die minste te sê!

Nehemia is verslae wanneer hy hierdie slegte nuus kry. Hy
bars in trane uit en rou snikke skeur deur sy liggaam. Hy het
nooit besef wat die ware toestand van sy volk is nie. Hy is só
ontsteld dat hy dae lank treur en vas soos iemand wat rou
oor 'n geliefde wat dood is.

En  toe  doen  Nehemia  die  enigste  voor-die-hand-liggende
ding: Hy bid! “Ag, Here,” bid Nehemia terwyl trane oor sy
wange  stroom,  “God  van  die  hemel,  groot  en
ontsagwekkende  God  wat  U  verbond  en  U  troue  liefde
handhaaf  teenoor  dié  wat  vir  U  liefhet  en  U  gebooie
gehoorsaam, luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek, U
dienaar, sonder ophou tot U bid.”
Hierdie is nie maar 'n “Here, help my asseblief” gebedjie nie.
Hy begin met 'n lofbetuiging wanneer hy erkenning gee aan
die majesteit van God. Hy is immers baie ver bo ons verhewe
in die hemel. Maar Hy is ook die groot en ontsagwekkende
God, die Een voor wie 'n mens neerval in verwondering en
aanbidding.  Dink  maar  net  aan  die  asemrowende
wonderwerke  wat  God  gedoen  het  tydens  die  uittog  uit
Egipte.  Hy  het  die  see  oopgekloof  sodat  die  hele  volk
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droogvoets deur kon loop. Hy het soet water uit 'n barre rots
in die woestyn laat stroom, genoeg om 'n reuse skare mense
se dors te les. Vir veertig jaar het Hy elke dag vir die volk kos
uit  die  hemel  laat  reën.  En  wat  van  Jerigo  se  mure  wat
sommer vanself ingetuimel het! En daar was nog vele meer!
Inderdaad 'n ontsagwekkende God!

Maar daar eindig sy gebed nie: hy loof die Here dat Hy Sy
verbond  steeds  handhaaf,  asook  Sy  troue  liefde  vir  Sy
kinders. En dan smeek hy dat die Here asseblief sal luister na
sy  innige  gebed  vir  hierdie  volk  wat  gedurigdeur  in  sy
gedagtes maal.

Sal die Here dan nie luister na iemand wat só opreg bid nie?
Ek en jy het vandag vrye toegang tot die Here. Hy het vir ons
daardie  wonderlike  kommunikasiekanaal  van gebed gegee.
Kom ons gebruik dit!

Gebed:

Here, ek loof en prys U! Dankie vir U troue liefde, ook
vir my. Leer my om gedurig met U in gebed te verkeer.
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Nehemia se Gebed

Nehemia 1:6-11

Nehemia  het  sy  hart  voor  die  Here  uitgestort.  Terwyl  die
trane oor sy wange stroom, bely hy dat sy volk gesondig het.

Van dag een van die bestaan van die Noordryk was die volk
gedompel in afgodery en sonde. Die eerste koning, Jerobiam
rig twee goue kalwers op by Betel as plaasvervanger vir die
tempel in Jerusalem.

Sy opvolgers is géénsins beter nie, en goddeloosheid floreer.
Name soos die bose koning Agab en sy giftige vrou Isébel
tree telkens na vore. Verskeie profete soos Elia, Elisa, Amos
en Hosea probeer om die volk op die regte pad te lei, maar
dis vergeefs, en sommige profete moet vlug vir hulle lewe.
Die  uiteinde  is  dat  die  onboetvaardige  volk  in  ballingskap
weggevoer word in 741 vC.

Juda, in teenstelling lewer 'n paar Godvresende konings op.
Konings soos Asa, Josafat en Joas bevorder Godsdiens.  En
Hiskia, sy seun en kleinseun regeer waarlik soos wat die Here
dit van 'n koning sou verwag. Tydens Hiskia se heerskappy
word die eerste dele van die Bybel op skrif gestel, en etlike
Bybelboeke sien in sy tyd die lig.

Wanneer die Noordryk in Ballingskap weggevoer word, word
hulle veroordeel deur baie van die Judeërs, en word hulle
straf  van  ballingskap  goedgekeur.  Hulle  het  begin  glo  dat
hulle beter is as die inwoners van die Noordryk. Hulle het
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ook geglo  dat  die  koningskap van Dawid vir  altyd  sou bly
bestaan, en dat hulle dus onaanraakbaar is. 'n Groot aantal
van die agtergeblewenes van die Noordryk verhuis dan ook
na Jerusalem om daar 'n nuwe tuiste te soek.

Alles gaan egter nie altyd so goed met Juda nie, en verskeie
van die konings bevorder afgodery. Nadat die kleinseun van
Hiskia  sterf,  begin  Juda  se  finale  afdraendepad,  en  verval
hulle in sonde. En as gevolg daarvan word hulle in 586 vC in
ballingskap weggevoer.

Dit is met hierdie agtergrond in gedagte dat Nehemia sy volk
se sondes voor die voete van die Here lê en bely.

Die vraag is: hoe bely ek en jy gewoonlik ons volk se sondes?
Ons bid vir die parlement wat so goddeloos optree en vir die
talle  staatsamptenare  wat  só  korrup  is.  Ons  is  natúúrlik
onskuldig! Dit is húlle wat verantwoordelik is vir die toestand
waarin ons land verkeer.

Nehemia  bid  anders:  hy  sluit  homself  in  wanneer  hy  om
vergifnis  vra.  Hy  en  sy  familie  is  nét  so  skuldig  aan  die
verknorsing waarin hulle verkeer. Dis nie net hulle wat daar
ver is nie, hy is ook deel van die groot geheel. Boonop is hy 'n
produk  van  die  voorgeslagte,  waar  goddeloosheid  dikwels
geseëvier het.

Wat behels Nehemia se gebed?

Eerstens het hy en sy volk nie vir die Here die nodige eer
gegee wat Hom toekom nie.
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Dan moet ek myself afvra of ek altyd aan Hom die nodige eer
gee? Ek moet my kop laat sak, want dit gebeur nie genoeg
nie. Dit gaan nie hier om die lofprysing wat ek die Here gee
in die kerk nie. Dit gaan baie wyer as dit, en ek moet myself
gedurig deur die dag daaraan herinner dat ek aan die Here
die eer moet gee vir dinge wat my pad kruis.

“Ons  was  ongehoorsaam  aan  U  gebooie,”  bely  Nehemia
verder. Hier gaan dit weereens baie wyer as die tien gebooie.
Dit  gaan  oor  al  die  bepalinge  wat  opgeteken  is  in  die
Pentateug, die vyf “Boeke van Moses”.

Inderdaad kan ons nie vandag meer die bepalinge van die
Pentateug op ons van toepassing maak nie, want baie van
hulle  was  rituele  handelinge  wat  vooruitgewys  het  na  die
koms van Jesus. Jesus het egter vir ons 'n alles-omvattende
riglyn gegee, om God innig lief te hê en om terselfdertyd ook
my medemens lief te hê. Hy het vir ons 'n paar voorbeelde
gegee hoe om hierdie liefde prakties uit te leef.

Die vraag is of ons waarlik elke dag hierdie liefdesriglyne ten
volle  uitleef.  En weereens  moet ek my kop laat  sak,  want
kort-kort betrap ek myself dat ek dit nie doen nie. Ek is dus
nét so skuldig soos daardie hoë amptenaar wat ek graag wil
uitsonder.

Nehemia se smeekgebed berus op twee dinge. Die Here het
vir Moses gesê dat Hy die volk sou verstrooi onder vreemde
volke as hulle afvallig van Hom raak. Maar Hy belowe ook dat
Hy  hulle  sou  bymekaarmaak  en  terugbring  wanneer  hulle
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hulleself bekeer. Tweedens is hierdie volk God se eiendom,
en Hy kan tog mos nou nie  Sy  eiendom aan hulle  eie lot
oorlaat nie?

Nehemia vra nie maar net dat die Here sal red nie, maar hy
stel homself beskikbaar om God se werktuig te wees, dus vra
hy dat die Here hom voorspoedig sal maak wanneer hy sy
taak uitvoer.

Ons bid so dikwels dat die Here die armes sal help. As ek
myself egter nie beskikbaar stel as werktuig in God se hand
om die armes te help nie, dan is my gebed in 'n sekere sin
niksseggend. As ek bid dat iemand 'n ontmoeting met die
Here moet kry, dan beteken dit ook dat ek myself beskikbaar
moet stel om die boodskap met hom te gaan deel. Kom ons
doen wat ons bid.

Gebed:

Here, ek bid dat U my gewillig sal maak om ook my gebed
prakties uit te leef.
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Die Gevaarlike Moeras

Nehemia  2:1-10

In Ballito is daar 'n unieke, ongeskonde kusmoeraswoud. Ek
het  hierdie  wonderwerk  al  baie  keer  van  die  rand  af
bewonder,  maar  nooit  gewaag  om  daar  in  te  gaan  nie.
Vandag is  dit  omhein sodat  niemand daar  kan inkom nie,
maar jare gelede was dit nog oop, en elke keer wanneer ek
daar verby loop, dan kom daardie begeerte op om te gaan
kyk wat daar diep binne aangaan. 

Een Saterdagoggend neem ek die besluit om die bul by die
horings  te  pak  en  die  woud  te  gaan  verken.  Ek  trek  my
stapstewels aan en ry af na die woud.

Aan die rand van die woud gaan staan ek eers en bewonder
die  misterieuse  half-donker  skoonheid  van  hierdie
wonderwerk. Reuse Waterbessies, Kinnabome, Paddabome
en Moerasvye  span  'n  digte  kordon  om  die  moeraswoud.
Twee Bloukuifloeries sing uitbundig. Vol bravade betree ek
die woud. Maar net dáár begin die eerste probleme, want
“moeras”  beteken  mos  báie  water  en  modder.  Met  die
eerste  treë  wat  ek  gee,  sak  my  voete  diep  in  die  sagte
modder weg. Onverwags trap ek in 'n sagte kol, en ek sak
weg tot amper by my knieë. Ek bewe eintlik van spanning, en
my hart klop in my keel!

Aan die een kant is daardie brandende begeerte om in die
middel van die woud te kom en die absolute afsondering  te
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ervaar, die skugter Bosloerie te kan sien, die wonderwêreld
van die kusmoeraswoud met sy bekoorlike sang van voëls en
welige plantegroei te ervaar. Maar aan die ander kant is daar
die vrees om deur die modder te sukkel,  en in die proses
dalk selfs  in dryfsand te beland. Hoe pak ek hierdie storie
aan?

Nehemia het aan die rand van só 'n woud gestaan. Die nuus
van  die  verval  van  Jerusalem  het  by  hom  'n  brandende
begeerte  gelaat  om  sélf  daarheen  te  gaan  en  iets
daadwerklik  te  gaan  doen.  Maar  daar  was  'n  gevaarlike
moeras  waardeur  hy  eers  moes kom,  en hy  het  nie  mooi
geweet hóé om daar te deur nie.

Inderdaad het Nehemia 'n hoë posisie beklee in die hof van
die koning, maar nogtans moet ons onthou dat hy in diens
was van 'n oosterse koning, 'n koning wat sy kop kan laat
waai (letterlik!) deur slegs sy vingers te klap. 'n Wispelturige
monarg  wat  in  een  oomblik  kan  verander  van  'n  joviale,
goedhartige ou man na 'n tierende wreedaard, afhangende
van sy bui.

Nehemia probeer daardie oggend nog sy vrolike ou self wees
wanneer  hy  vir  die  koning  sy  wyn  aangee.  Maar  Koning
Artasasta  sien  sommer  dadelik  dwarsdeur  sy  masker:
“Hoekom lyk jy so bedruk vandag? Voel jy nie lekker nie? Is jy
dalk hartseer oor iets?”

Onmiddellik  besef  Nehemia  dat  hy  die  eerste  treë  in  die
moeras gegee het, en as hy nou ophou gaan hy sink. Bewend
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van angs antwoord hy: “Mag die koning baie lank lewe!” Hy
sluk  swaar  aan  die  knop  in  sy  keel.  “Hoe  sal  ek  dan  nie
bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is in puin
lê en sy poorte verbrand is nie?”

“Wil jy dalk iets vir my vra, Nehemia?”

Skielik sien Nehemia die deur wyd oop voor hom. Dis nóú of
nooit!  Hy  stuur  'n  vinnige  skietgebed  op:  “Here,  help  my
asseblief!”

En dan, met angs wat dreig om hom te oorweldig, rig hy sy
versoek aan Koning Artasasta. Hy sou bitter graag na Juda wil
gaan en die stad gaan herbou.

Vreesbevange loer Nehemia om te sien wat die reaksie van
die koning is. Hy sien hoedat die koningin langs die koning
glimlag, en dit gee hom sommer moed. Sy kry sommer nuwe
respek  vir  hierdie  Joodjie  wat  so  braaf  is  om  haar
omgesukkelde man te kom aandurf.

“En hoe lank gaan jy nogal weg wees?” Nehemia val amper
flou as hierdie woorde sy ore tref. Het hy reg gehoor? Keur
die koning dit werklik goed? “Wanneer sal jy terug wees?”
hoor Nehemia weer die koning se vraag.

Dan skep Nehemia nuwe moed. Hy het vier maande lank aan
hierdie saak geherkou, en hy het presies uitgewerk hoe lank
sy reis sou duur en hoe lank dit hom hoort te neem om die
stad in ere te herstel.  Dus  is  hy  gereed met 'n antwoord.
Maar  terwyl  die  koning  dan  nou  in  so  'n  goeie  bui  is  en
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vrygewig, waag hy sy kans om nóg 'n paar versoeke te rig. Hy
het  reisdokumente  nodig  sodat  hy  vryelik  deur  die
verskillende lande na Juda kan reis. En hy het boumateriaal
nodig. Hy moet asseblief 'n brief kry van die koning aan die
opsigter  oor  die  staatsbos  sodat  hy  hout  kan  kry  vir  die
tempel en die stadspoorte.

“Ja  goed  dan!”  wuif  die  koning  hom  weg.  En  hy  stuur
sommer 'n afdeling soldate saam met Nehemia om hom te
beskerm. En Koning Artasasta glimlag selfvoldaan, want vir
hom los dit ook 'n probleem op. As hy stabiliteit in Juda kan
bewerkstellig,  beteken  dit  beter  veiligheid  waar  opstande
dreig om sy koninkryk te ondermyn.

Ons is  dikwels ook soos Nehemia onnodig bekommerd en
selfs angsbevange oor die een of ander taak. Ons moet te
alle tye besef dat ons God almagtig is. As Hy wil hê dat ons
die taak moet uitvoer, sal Hy ook die deure vir ons oopmaak.
Ek het dit al dikwels in my lewe sien gebeur. En terloops, 'n
skietgebedjie is ook reg! Vra maar vir Nehemia (Neh. 2:4).

Gebed:

Here, dankie dat ek te alle tye op U kan vertrou.
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Die Vervalle Mure

Nehemia  2:10-18

En só vertrek Nehemia op sy sending na Jerusalem onder
militêre  begeleiding.  Sy  reisdokumente,  persoonlik
onderteken deur Koning Artasasta homsélf, neem hom deur
ál die lande. Nehemia voel opgewonde as hy die laaste skof
van sy lang reis aanpak deur die Noordryk, ook maar deel
van sy eie mense, al is hulle dan nou verskillende koninkryke.

Wanneer hy egter  deur  Samaria  gaan,  en die goewerneur
van  Samaria,  Sanballat  sy  dokumente  onder  oë  kry,  is  hy
gladnie  gelukkig  nie.  Hy  roep  vir  Tobija,  die  Ammonitiese
amptenaar  om  te  kom  kyk  wat  hier  aangaan.  “Hierdie  is
slegte nuus vir ons!” tier hy. Saam met die Arabier Gesem
vorm  hulle  'n  gedugte  driemanskap  wat  uitgebreide
ekonomiese belange in die gebied van Juda het. As Nehemia
nou sou kom en die stad herbou en sodoende stabiliteit in
Juda bring, sou dit hulle sake 'n groot knou gee. Hulle sal iets
hieromtrent moet doen. En dan sit hulle koppe bymekaar!

Uiteindelik kom Nehemia in Jerusalem aan. Hy wil huil as hy
die ware toestand van die stad sien. Dit is nog baie erger as
wat hy verwag het. Die poorte is weg; die mure is vervalle;
die  stad  is  in  chaos;  die  mense  leef  sonder  hoop.  En  die
tempel....... die geliefde tempel is 'n bouval, gestroop van al
sy skoonheid. Swartgebrande mure staar hom in die gesig.
Nehemia is verslae!
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Daardie  nag  huil  Nehemia  homself  aan  die  slaap.  Vir  die
volgende drie dae sit  hy  opgesluit  in sy  kamertjie,  stoksiel
alleen.  Hy  het  die  soldate  teruggestuur  na  Susan.  Hy  het
alles so haarfyn uitgedink toe hy nog daar in die koning se
paleis was, maar nou is dit terug na die tekenbord. Die taak
is baie groter as wat hy gedink het.

Op die derde dag neem Nehemia 'n besluit. Hy het gekom
om 'n taak te verrig, en hy wéét dat die Almagtige God hom
vir die taak gestuur het. Waarom sal hy dan nou sit en tob?
Vanaand na donker sal hy sy sandale aantrek en op 'n donkie
'n opname gaan doen van presies wat gedoen moet word
om die stad te herstel.  Hy sal vir eers doodstil bly oor die
doel  van  sy  besoek,  want  dit  kan  sake  dalk  nét  vir  hom
bemoeilik.  Hy  gaan  praat  met  'n  paar  vertrouelinge  en
oorreed hulle om in groot geheimhouding saam met hom te
kom.

Daardie nag, toe dit stil word in die stad, sluip die groepie
manne stilletjies uit die stad uit deur die Dalpoort aan die
westekant van die stad. Die manne is baie nuuskierig oor die
presiese aard van hulle sending, maar Nehemia sê nét die
héél nodigste.

Met  die  maan  as  hulle  enigste  ligbron,  draai  Nehemia  sy
donkie  se  neus  in  'n  suidelike  rigting  ál  langs  die  vervalle
mure van die  stad af.  Hulle  ry  stadig  verby  Jakkalsfontein.
Aan sy linkerkant sien Nehemia die mure wat die Bad van
Siloam  omring.  Dan  volg  'n  steil  afdraende  tot  by  die
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Vullispoort  aan  die  mees  suidelike  punt  van  die  stad.
Nehemia  skud  maar  net  sy  kop  in  ongeloof  as  hy  die
patetiese toestand van die mure aanskou.

Verby die suidpunt swaai hy sy donkie se neus noord. Reg
langs  Siloam  sien  hy  bo  teen  die  lang  stel  trappies  die
verbrande  oorblyfsels  van  die  eens-pragtige  Fonteinpoort.
Dan  versper  die  klippe  van  die  omgevalle  muur  sy  pad
verder, en hy is verplig om maar van die donkie af te klim en
te voet verder te gaan, al met die vallei langs. Geskok kyk
Nehemia na die vervalle muur aan sy linkerkant.

Uiteindelik  besluit  hy  dat  hy  genoeg gesien het,  al  het  hy
maar  net  'n  relatief-klein  gedeelte  van  die  stadsmure  kon
besigtig.  Hy  en  sy  metgeselle  draai  om  en wanneer  hulle
weer hulle donkies kry, ry hulle in doodste stilte terug na die
Dalpoort waar hulle treurige reis begin het.

Vroeg die volgende oggend roep Nehemia al die belangrike
manne in  die  stad  bymekaar.  Hulle  wil  nog begin  wonder
waaroor  hierdie  vreemdeling  hulle  wou spreek,  dan maak
Nehemia keelskoon: “Julle is sékerlik dééglik bewus van die
benarde posisie waarin ons sit. Jerusalem lê in puin en die
stadspoorte is afgebrand.”

“Vertel ons iets wat ons nie weet nie!” sou 'n paar manne
sékerlik gemompel het, maar Nehemia gaan voort: “Kom ons
herbou  die  muur  van  Jerusalem.  Ons  kan  nie  toelaat  dat
hierdie vernedering langer op ons rus nie!”
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En toe vertel Nehemia vir die manne van sy droom om die
stad in ere herstel te sien, en dat God hom dit op die hart
gelê  het  om  die  taak  te  verrig.  “Kom  ons  bou!”  kom  die
antwoord soos uit  één mond na Nehemia se inspirerende
toespraak.

Maar 'n paar van die vername manne is nie so opgewonde
nie.  Hulle  sal  vir  Sanballat  moet inlig  oor  die  toedrag van
sake! Hy sal beslis nie gelukkig wees nie.....

Ons moet duidelik besef dat wanneer ons doen wat die Here
van ons vra,  dan sal  ons iewers teenstand kry.  As ons die
opdragte van God uitvoer, is  die duiwel beslis  nie gelukkig
nie, en sal hy enigiets doen om ons te stuit. Byt egter vas,
want ons God is baie magtiger as die duiwel en sy trawante!

Gebed:

Here,  maak  my  asseblief  gehoorsaam  en  gewillig  om  U
opdragte uit te voer, al kry ons teenstand van die vyand.
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'n Klippie in die Skoen

Nehemia  2:18-20

Waarom  het  Nehemia  in  sulke  groot  geheimhouding  sy
inspeksie  van  die  mure  gehou?  Waarom  het  hy  niemand
vertel waarom hy werklik in Jerusalem was nie?

Toe  Nehemia  sien  wat  Sanballat  se  reaksie  was  toe  hulle
deur Samaria reis, het hy dadelik snuf in die neus gekry. Vir
Sanballat om sy bose besigheid effektief in Jerusalem te kan
doen, moet hy kontakte daar hê om na sy belange om te
sien. Hy sal hulle verséker ruim vergoed vir hulle aandeel, en
daarom sal hulle ook nie gelukkig wees as Jerusalem herbou
word  nie,  want  dan  is  hulle  hulle  meevallertjie  kwyt.  En
dáárom bly Nehemia doodstil.

Dit gebeur soms selfs in 'n gemeente dat daar mense is wat
nie eerlike bedoelings het nie. Ek het dit al verskeie kere in
ons eie gemeente ondervind. En die probleem is dat jy nie
altyd  weet  wie  die  skuldige  is  voordat  dit  te  laat  is  nie.
Daarom is dit soms nodig dat jy met die grootste oorleg en
takt moet optree. Dit kos soms selfs dat jy sekere inligting
van die gemeente moet weerhou as gevolg van één persoon
wat daarmee moeilikheid kan maak.

Wanneer Nehemia egter die volksleiers bymekaar roep, het
hy reeds ál sy planne agtermekaar. Hy speel op die gevoel
van die leiers en maak dit duidelik dat die toestand van die
stad 'n vernedering is vir die volk. Nou moet die vrot appels
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maar stilbly, anders is hulle in die moeilikheid en word hulle
lojaliteit  in  twyfel  getrek.  Maar  hulle  sorg  baie  gou  dat
Sanballat  en  sy  trawante  hiervan  te  hore  kom.  Hulle  eie
sakke is immers hier op die spel!

Natúúrlik kon 'n trotse en sterk Jerusalem goeie besigheid vir
Sanballat  beteken,  want meer geld in omloop kan nét jou
sake bevorder. Nehemia was egter die klip in die skoen, want
hulle  het  geweet  dat  Nehemia hulle  sou uitsluit  uit  enige
sakebelange in die stad, omdat hulle volksvreemde elemente
was.

Sanballat  en  sy  trawante  begin  hulle  aanslag  deur  vir
Nehemia  te  spot  en  te  verkleineer.  Wat  hy  daar  probeer
aanvang is totaal belaglik. En boonop lyk dit mos altevol baie
na 'n  opstand teen die  koning!  Die  ironie  van  die  saak  is
egter dat Nehemia júis 'n mandaat van die koning het om te
doen wat hy doen.  Hy herbou die stad in  opdrag van die
koning.

In  sy  antwoord op hulle  aantygings  beroep Nehemia hom
egter gladnie op die koning se mandaat nie. Hy beroep hom
op God wat alreeds Nehemia se pad voorspoedig gemaak
het  met  hierdie  taak.  Hierdie  herbou  van  die  stad  het
absoluut niks te doen met Sanballat en sy trawante nie, hulle
het géén aandeel in die stad nie, en hulle het géén historiese
band  daarmee  nie.  Hierdie  taak  sal  egter  slaag  oor  één
enkele rede: dit is God wat dit sal laat slaag! Dit is God se
saak hierdie, nie mense s'n nie!
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Ons  moet  mooi  verstaan  dat  dit  hier  gladnie  gaan  oor
volkseksklusiwiteit nie. Dit gaan nie daaroor dat Nehemia vir
Sanballat wil uitsluit omdat hy 'n ander volksverband het nie.
Vir  Sanballat  het  dit  om  één  ding  gegaan:  oor  sy  eie
voordeel. Hy wou die stad en sy mense uitbuit in eie belang.
As daar byvoorbeeld staan dat  Sanballat  nie 'n  “historiese
band” met Jerusalem het nie, dan het ons hier te doen met
'n Hebreeuse woord wat moeilik sinvol vertaal kan word. Die
betekenis  is  eerder  'n  “kultiese  teken”,  en  dit  kan  dus
beteken dat Sanballat nie aandeel het in die Godsdienstige
bedrywighede  van  die  stad  nie  (Die  Bybellennium  se
verklaring).

Nehemia  wou  dus  géénsins  hier  vir  die  Judeërs  'n
eksklusiewe  plekkie  in  die  son  probeer  bewerkstellig  nie.
Later  in  die  boek,  in  hoofstuk  10,  sien  ons  duidelik  dat
Nehemia almal in die stad verwelkom wat bereid is om die
Here te dien en voorop te stel. Hulle mag deel word van die
geloofsgemeenskap.

Sanballat was egter desperaat. Hierdie gespot was maar net
die begin van sy aanval op Nehemia. Later sou dit nog baie
erger raak. Maar hieroor gesels ons later.

By  die  inwoners  van  Jerusalem  het  daar  egter  gróót
opgewondenheid geheers. By die vergadering het die leiers
entoesiasties  uitgeroep:  “Kom  ons  bou!”  Hierdie  nuus  en
sentiment het soos 'n veldbrand deur die stad versprei, en
binne enkele dae het elke inwoner in die ganse land van Juda
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geweet daarvan. In groot getalle het mense opgetrek uit al
die uithoeke van die land, en sommer baie gou begin hulle
met die bouwerk.

O,  jy  kan  verséker  wees  dat  daar  nie  sommer  maar  net
ongeorganiseerd en deurmekaar begin bou is nie. Daar móés
beplanning  gedoen  word  sodat  dit  georganiseerd  sou
geskied. Daarvoor sou Nehemia beslis sorg!

Maar  dit  is  ook  nodig  om  te  weet  dat  daar  nie  'n
boukontrakteur aangestel is om die mure te bou nie. Hierdie
taak het vierkantig op ál die inwoners sélf geval, en almal het
deelgeneem aan die massiewe bouprojek.

Dit was 'n reuse taak wat Nehemia op homself geneem het,
want dit was nie net mure wat gebou moes word nie. Daar
was verskeie ambagte betrokke, en hy moes seker maak dat
daar na elke dingetjie omgesien word. En intussen was daar
Sanballat wat die lewe vir hom suur wou maak!

Gebed:

Here, ek wil  asseblief vra dat U my entoesiasties sal maak
wanneer U vir my 'n taak gee, en my die nodige wysheid,
toewyding en deursettingsvermoë gee.
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Die bouwerk begin

Nehemia 3:1-4

Daar heers groot opgewondenheid in Jerusalem: “Kom ons
bou!” dreun-sing dit deur die stad. Intussen het die manne
van Jerigo te hore gekom van die groot “avontuur” en 'n dag
later is  al  die manne dáár.  “Waar kan ons bou?” wil  hulle
opgewonde weet, en Nehemia moet net bontstaan om vir
elkeen sy plekkie aan te wys.

Die  hoëpriester  Eljasib  kry  sommer  baie  gou  sy  span
priesters  bymekaar.  Om priester  te wees beteken mos nie
om heeldag lank in die tempel te staan en heilig lyk nie. Om
priester te wees beteken om te dien! En watter beter diens
kan hulle lewer as om juis te help met die herstelwerk aan
die muur. Eljasib is sommer ook héél eerste om by Nehemia
te  kom  aanmeld  vir  diens.  “Julle  kan  begin  om  die
Skaappoort  te  herbou,”  deel  Nehemia  hom  mee.  Die
Skaappoort  is  immers  baie  naby  aan  die  tempel,  en  'n
gepaste plek vir die priesters om te bou.

En so begin die eerste bouwerk aan Jerusalem se mure, baie
gepas deur die kerkleiers van die stad. Daar word gesaag en
getimmer en gekap vir  'n  vale.  Die  beste vakmanne word
ingespan om die reuse deure te maak. Na 'n paar dae kan
Eljasib trots terugstaan en sy span se handewerk aanskou,
waarlik 'n pragstuk. Maar 'n stadspoort kan mos nie sommer
net gemaak en ge-laatstaan word nie. Dit behoort mos aan
die Here! In 'n plegtige seremonie drom die priesters en 'n
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groot  skare  ander  mense  om  Eljasib  saam  as  hy  die
splinternuwe Skaappoort aan die Here wy.

Die priesters is  sommer ingenome met hulle handearbeid.
Maar dan blaas Eljasib hulle borreltjie: “Kom, kom, die werk
wag! Ons kan nie heeldag hier staan en partytjie hou nie.
Nou begin die gróót werk eers!” En hy beduie na die vervalle
muur wat aan die Skaappoort grens tot by die Toring-van-
die-Honderd wat noordwes van die tempel geleë is.

Die volgende more baie vroeg staan ál die priesters reg vir
die  dag se bouwerk.  Dis  rugbreek-werk  want die  klippe is
reusagtig groot en onmenslik swaar. Maar die priesters bou!
Klip-vir-klip word gemeet en gepas en netjies deel van die
muur gemaak. Hierdie priesters is trots op hulle handewerk,
want hulle leier, Eljasib praat mooi en moedig hulle aan.

Wanneer hierdie stuk muur uiteindelik afgehandel is, is dit
weer Eljasib wat die manne bymekaar roep om ook hiérdie
bouwerk aan die Here te wy.

Nou is die manne vol vuur en vlam, die volgende stuk muur
tot by die Ganaleltoring wag vir hulle, en hierdie stuk muur
noord van die Skaappoort is sommer 'n lang stuk om te bou.

Eljasib, die hoëpriester is hier 'n baie prominente figuur in
die  bouwerk  aan  die  mure.  Maar  hy  het  ook  iewers  'n
geraamte in die kas: sy kleinseun is getroud met die groot
vyand  van  die  bouwerk,  Sanballat  se  dogter.  Boonop was
Eljasib  waarskynlik  op  baie  goeie  voet  met  Sanballat.  Ten
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spyte hiervan laat Nehemia toe dat Eljasib die hoofrol speel
in die bouwerk aan die stad se mure. Moontlik was hierdie
júis 'n baie taktvolle skuif van Nehemia.

Intussen  het  Nehemia  vir  die  manne  van  Jerigo  die  stuk
muur van die Ganaleltoring af suidwes gegee om te bou. Vir
hierdie manne was dit iets baie besonders om die bouwerk
te kon doen, want hulle stad is sonder énige mure. Sedert
die dag toe Israel die beloofde land binnegeval het en die
Here  die  mure  van  Jerigo  op  wonderbaarlike  wyse  laat
intuimel het, was daar nóóit weer 'n muur van 'n dag-oud
om Jerigo gebou nie. Josua het gesê dat dié persoon wat 'n
muur daar probeer bou, vervloek sou word. En wie wil dan
nou onder só 'n vloek staan?

Die  Senaäfamilie  kry  die  taak  om die  Vispoort  te  herbou.
Nehemia skryf  hier  dat  hierdie  familie  nie  maar  'n  enkele
dingetjie gedoen het nie. Eers was daar al die houtwerk van
die poort wat gedoen moes word. En toe het hulle hierdie
massiewe poort se deure gemaak, die reuse skarniere wat so
'n verskriklike swaar moet dra asook die sluitbalke. Dit wil lyk
asof niks vir hierdie gesin se hande verkeerd gestaan het nie.

Toe die oproep kom, het almal entoesiasties ingespring en
begin  werk.  Wel,  byna  almal,  maar  daaroor  sal  ons  later
gesels.

Die vraag is vandag of almal ewe entoesiasties is wanneer
ons gemeente 'n taak aanpak. Ongelukkig moet ons erken
dat dit beslis nie die geval is nie. Slegs 'n klein persentasie is
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gewoonlik vuur en vlam, en die res gaan maar hulle gewone
gang.

Ons  moet  egter  nie  kyk  na  die  ander  ouens  wat  nie  wil
saamwerk  nie,  ek  moet  begin  by  myself!  Vandag  moet
elkeen  wat  hierdie  oordenking  lees  vir  homself  die  saak
uitmaak. Doen ek werklik mee aan die dinge wat belangrik is
in die gemeente? Bou ek saam wanneer die oproep kom om
my gemeente se “mure” te herstel,  of  sit  ek  maar op die
kantlyn en kyk hoe die ander werk?

Gebed:

Here,  ek  moet  vanoggend  bely  dat  ek  só  dikwels
wegskram van werk af wanneer daar 'n oproep kom in
my  gemeente.  Gee  my  asseblief  die  ywer  om
entoesiasties deel te wees.
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Almal Was Daar!

Nehemia 3:1-32

Nehemia het net één ding in sy kop, en dit is om die stad
Jerusalem in ere te herstel. Toe hy daar in Susan begin het
om aan die gedagte van die muurbouery te herkou, het hy
seker in sy geestesoog 'n paar honderd manne gesien wat
gewillig is om te bou. Maar as ons na die lys van name kyk
wat  Nehemia  hier  opteken,  dan  lyk  dit  asof  die  hele
landstreek kom skouer aan die wiel sit het!

Toe ek die eerste maal na die ellelange lys name kyk, het ek
die hoofstuk maar oorgeslaan. Ek het my oog net so hier en
daar oor 'n naam of twee laat gaan, nét vir die gewete, want
mens lees mos nie 'n hele hoofstuk van die Bybel skoon mis
nie! En dis mos maar net 'n spul name, ek ken niemand van
hulle nie. Wat het dit dan nou vandag met my te doen? Kan
dit ooit iets vir my sê?

En toe besluit ek tóg vanmôre om dit behóórlik deur te lees.
En wat 'n verrassing! Ek wil jou aanspoor om tóg met 'n oop
gemoed te gaan lees wat daar staan.

Eerstens merk ek op dat  dit  nie  maar net  die manne van
Jerusalem en Jerigo is wat aan die muur kom bou het nie,
maar dit wil lyk asof hulle vanoor die hele landstreek gekom
het om te kom saam bou. Ek sien so vinnig mense van Tekoa,
Gibeon, Mispa, Meronot, Sanoag en nog baie ander dorpe.

Daar het 'n groot feestelikheid geheers in die stad, en dit het
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gewemel  van  mense wat  soos  miere  gewerk  het.  Dit  was
egter  nie  almal  wat  saamgewerk  het  nie.  Saam  met  die
manne  van  Tekoa  het  'n  klompie  neus-in-die-lug
hoogwaardigheidsbekleërs  gekom.  Hulle  het  hulleself
verhewe gesien  bo hierdie  lae  klas  hande-arbeid.  Dit  was
benede hulle waardigheid.

Gelukkig  was  sulke  snobisme  die  uitsondering,  want  nét
daarna sien ons die manne van Gibeon en Mispa. Hulle was
nie  sommer  hier-jy  manne  nie,  hulle  het  vername  poste
beklee in die diens van die goewerneur van Wes-Eufraat.

Die  volgende groep  wat  ons  sien  is  die  smede.  Hulle  het
hulle hamers en aambeelde vir eers laat koud word en in 'n
span kom help klippe aandra om 'n gedeelte van die muur te
bou. Hulle edele ambag is vir eers verruil vir arbeiderswerk. 

Gelukkig was hierdie manne se hande taai en rof van elke
dag se metaalwerk. Maar dit was nie met almal die geval nie.
Vat  nou  maar  vir  Gananja:  hy  was  die  plaaslike  apteker
(salfmenger).  Hy het  sy  salfies maar gaan bêre en met sy
sagte handjies die rowwe klippe aangepak en gehelp bou. Vir
hom was dit  nie 'n vernedering om eers vir  'n tyd lank 'n
doodgewone arbeider  te  word  nie.  Hy  het  saam  met  die
smede gewerk aan die buitenste muur van die stad tot by die
Breë Muur.

En ál  die  vername manne van Jerusalem was daar  om te
bou,  soos  Refaja  –  hy  was die  gesagvoerder  oor  'n  halwe
stadswyk  van  Jerusalem.  Sulke  mense  is  verhewe  bo  die
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gespuis! Maar hy kom help klippe aandra en muur bou. En so
ook die ander gesagvoerders soos Sallum, Binnuï, Gasabja en
Eser. 

Manne-werk  hierdie!  Dis  rugbreek-werk  om  sulke  swaar
klippe te hanteer en dit  bo-op die duiselingwekkende hoë
muur te kry. Beslis ook nie vir sagte handjies nie, want klippe
is rowwe goed wat jou hande skaaf en skuur en jou naels
opmors.  Maar  dan lees  ons  die  verrassende:  Een van die
gesagvoerders,  Sallum  het  'n  span  handlangers  wat  saam
met hom bou – niemand anders nie as sy eie dogters!

Ja,  inderdaad  het  hierdie  meisies  hulle  pragtig-versorgde
hande en naels opgemors deur klippe aan te dra! Ek ken 'n
paar dames wat weier om hulle hande in skottelgoedwater
te druk, want dit bederf hulle mooi hande. Hier is egter 'n
span meisies wat bereid is om alles op te offer, selfs hulle
mooi hande, om die muur van Jerusalem te laat herrys.

'n  Interessante  ding  wat  ons  ook  raaklees  is  dat  iemand
telkemale gebou het tot  regoor sy huis,  soos byvoorbeeld
Asarja wat die gedeelte reg voor sy huis gebou het (v. 23). So
ook Sadok (v. 29) en Mesallum (v. 30).

Ja,  en  die  Leviete  was  óók  daar  (v.  17)  en  só  ook  die
handelaars (v. 32). Elkeen het sy deel gedoen, en niemand
het op die kantlyn gesit nie (buiten nou die paar vername
manne  van  Tekoa).  Die  stad  was  'n  miernes  van
bedrywigheid. En Nehemia moes net rondspring om alles te
organiseer.
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O, sou dit nie absoluut hemels wees as ons gemeente die
dag  só  kon  inspring  wanneer  ons  die  een of  ander  groot
projek  aanpak  nie?  Ek  sal  op  en  af  spring  van
opgewondenheid as ons gemeente dié dag soos één man
opdaag  as  ons  byvoorbeeld  'n  sendingnaweek  sou  hou.
Ongelukkig gebeur dit nooit, en elke keer wanneer ons só 'n
projek  aanpak,  is  dit  'n  klein  handjievol  entoesiastiese
lidmate wat deelneem, en die res bly onbetrokke.

Gebed:

Here,  ek  lê  vanoggend my gemeente asook die  gemeente
van elkeen wat hierdie oordenking lees aan U voete neer.
Maak ons asseblief  opgewonde en laat ons vol  ywer soos
één man optrek vir ons volgende projek.
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Gevaar Dreig

Nehemia 4:1-23

Die bouwerk aan Jerusalem se mure het baie fluks gevorder.
Soos één man het die ganse Juda ingespring en met hierdie
rugbreek-werk dag-vir-dag voort gestoomroller sonder om te
kla. Nehemia was in die wolke oor die vordering, want kort
voor lank was die bouwerk halfpad voltooi.

Maar  almal  het  nie  sy  vreugde  gedeel  nie.  'n  Klompie
kilometers  noord  van  Jerusalem  het  die  goewerneur  van
Samaria,  Sanballat  op en af  geloop en stoom van woede:
“Wil hierdie Judeërs nou sowaar die klippe laat herleef? Wil
hulle 'n muur laat verrys uit stof en as?”

Tobija die Ammoniet lag vulgêr: “Ag nee wat, daardie muur
kan  nóóit  hou  nie.  As  'n  jakkals  daarteen  skop  sal  dit
inmekaar tuimel!”

Hulle maak grappe en hulle spot met Nehemia, maar hulle
besef baie deeglik dat Nehemia hier besig is om die stryd te
wen, en as hulle nie blitsig iets drasties doen nie,  is  hulle
duistere  sake  daarmee  heen.  Nou  het  hulle  géén  ander
keuse  nie  as  om  die  groot  kanonne  uit  te  haal.  Die
Ammoniete en die Arabiere se hulp moet ingeroep word, en
hulle sal 'n grootskaalse aanval op Jerusalem loods. Daardie
armsalige  inwoners  kan  mos  nie  tegelykertyd  bou  en
hulleself verdedig nie. Iets moet in die slag bly! Die bouwerk
moet nóú in die kiem gesmoor word voordat alles verlore is!
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Ongelukkig vir Sanballat en sy bose medewerkers, het mure
ore.  Iewers  lek  hulle  plannetjies  uit,  en  Nehemia  se
informante in Samaria kom vertel uitasem vir hom van wat
Sanballat beplan.

“Hoor dit, ons God! Hulle maak 'n bespotting van ons!” snik
Nehemia dit voor die Here uit wanneer hy die ontstellende
nuus kry. Nóú, nét dat die bouwerk so mooi vorder! “Here,
hulle  beledig  ons  bouers!  Asseblief  Here,  moenie  hulle
daarmee laat wegkom nie!”

Daar het 'n moedeloosheid oor die stad toegesak. Oral het jy
die manne hoor kla: “Ons kan nie meer nie – ons kragte gee
nou in! Dit lyk asof die puinhoop al hoe groter word, en ons
kry dit nie weggewerk nie. Dit voel asof ons nie kan vorder
nie! Ons gaan nóóit hierdie verskriklike muur klaar gebou kry
nie.........”

Nehemia besef dat hy baie vinnig iets sal moet doen as hy
wil red wat daar te redde is. Die eerste ding is nou om te
verseker dat  hulle  nie onverhoeds betrap word nie,  en hy
organiseer  'n  kommando  wagte  wat  dag  en  nag  hulle  oë
gespits moet hou om seker te maak dat die vyand nie die
stad binnesluip nie.

Dan  roep  Nehemia  al  die  leiers  bymekaar:  hier  is  nou  'n
noodsituasie,  en  hy  sal  moet  mooi  moed  inpraat  om  die
ywer vir die bouwerk te herstel. Almal is moedeloos, en só
sal  hulle  beslis  nie  die  bouwerk  voltooi  nie.  “Moenie  vir
daardie klomp bang wees nie,” paai hy die stadsvaders. “Dink
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aan  die  Here!  Julle  wéét  mos  dat  Hy  groot  en
ontsagwekkend  is.  Wees  verséker:  Hy  sal  julle  en  julle
huisgesinne en julle eiendom beskerm.”

Nehemia wou nie kanse waag met 'n gevaarlike man soos
Sanballat nie, hy reik elke werker uit met 'n wapen. Gerugte
van 'n grootskaalse aanval het die rondte gedoen, dus is die
eerste prioriteit om die stad te beveilig. Elkeen met 'n wapen
word opgekommandeer, en die gedeeltes van die muur van
nog nie voltooi is nie word dag en nag bewaak. Ongelukkig
dwing dit die bouwerk nou tot 'n stilstand.

Sanballat  sien  baie  gou  dat  sy  plannetjies  gefnuik  is.  Sy
aanval word afgelas,  en die bouers kan terugkeer na hulle
werk toe. Maar van nou af sal hulle bou met 'n swaard aan
die  gordel.  “Wees  paraat!”  spoor  Nehemia  hulle  aan.  “En
hou maar julle ore oop, want as die man in die wagtoring op
die  ramshoring  blaas,  moet  julle  wéét  daar  is  moelikheid.
Dan moet ons saamstaan teen hierdie verraderlike vyand!”

Nehemia  besluit  dat  dit  maar  die  beste  is  om  eerder  'n
bietjie in te boet met die bouery om die mense se veiligheid
voorop te stel. Die bouspanne maak nou beurte: terwyl die
een  helfte  bou,  is  die  ander  helte  op  militêre  diens.
Sodoende kan die bouers rustig voortgaan met die wete dat
daar iemand is wat na die veiligheid van die stad omsien. En
diegene  wat  in  dorpies  buite  Jerusalem  bly  en  elke  dag
inkom om te kom werk, word gevra om maar snags ook in
Jerusalem  te  kom  oornag  vir  ekstra  veiligheid.  Dit  was
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moeilike tye, en Nehemia vertel dat hulle soms lang tye nie
eers kans gekry het om skoon klere te gaan aantrek nie.

Hoe kry jy dit reg om onder sulke moeilike omstandighede
staande te kan bly en steeds jou taak uit te voer? Dikwels
voel ons ook maar soos hierdie moedelose Judeërs vir wie
die puinhoop 'n berg geword het toe die vyand begin dreig.
Nehemia het sy hulp by God gaan soek. Hy het met die Here
gesels en nuwe krag gekry. Daar was géén wonderwerke nie,
géén Goddelike ingrypings nie. Maar net gebed. En uit die
krag wat hy daaruit put bemoedig hy die héle volk. Ek en jy
het  vandag nog presiés  dieselfde Bron van Krag,  kom ons
maak ten volle daarvan gebruik!

Gebed:

Here, dankie dat U elke oomblik van die dag daar is vir my,
om my ook te laat deel in U onuitputlike  Bron van Krag.
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Arm en Ryk

Nehemia 5:1-13

Daar het 'n verdere krisis ontstaan terwyl die bouwerk aan
die gang was. Dit was nie net Sanballat en sy trawante wat
die  Judeërs  bedreig  het  nie,  maar  daar  was  ook  ernstige
interne probleme. Ons moet onthou dat Juda in armoede
gedompel was as gevolg van die ballingskap. Dan was daar
boonop  die  buurvolke  wat  gedurige  spanning  veroorsaak
het.  Juda  het  nie  meer  'n  koning  gehad  wat  sterk  leiding
geneem het, soos wat Dawid gedoen het nie. Die mense van
Juda was uitgelewer aan die genade van hulle vyandige bure.
Al hierdie dinge het buitelandse handel ernstig geknou, met
die gevolg dat daar dikwels slegs 'n karige inkomste was.

En toe gebeur die bouwerk aan die muur, en die boere was
verplig om hulle boerderybedrywighede te laat staan om aan
die  bouwerk  te  kom  deelneem.  Daar  was  dus  feitlk  geen
produksie op die lande nie, en selfs die kos wat hulle vir hulle
eie  huishoudings  moes  produseer,  het  in  die  slag  gebly.
Gevolglik moes hulle kos ten duurste aankoop. En dan was
daar nog die belasting op hulle eiendom en wingerde wat
hulle aan die koning moes betaal. En daar was nie geld nie,
dus moes hulle iewers geld gaan leen.

So 'n lening kom natuurlik ook nie sonder enige sekuriteit
nie, en menige Judeër moes hulle grond verpand om geld te
kry. Sommige het hulle grond in die proses verloor. En nog
erger: dit het meegebring dat baie van hulle hulle kinders as
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slawe moes verkoop om enigsins aan die lewe te kon bly. Dit
was 'n droewige situasie!

Diegene wat ekonomies sterker gestaan het, het tot 'n mate
die situasie uitgebuit.  En Nehemia was baie bedroef, want
wat hier besig was om te gebeur was totaal onaanvaarbaar.
Almal het hulle deel gedoen om aan die muur te kom werk,
ook  die  armes,  en  veral  vir  hulle  was  dit  'n  baie  groot
opoffering, want deur dit te doen het hulle hulle eie situasie
verder laat versleg. 

Nehemia  het  gevoel  dat  dit  bitter  onregverdig  was  dat
sommige mense 'n onbillike ekstra las moet dra ter wille van
die hele volk. Hierdie was 'n tyd waar almal moes saamstaan.
Hy gaan gesels dus met die manne wat besig was om die
armes uit te buit, maar as ons tussen die lyne lees, lyk dit nie
of hulle wou kopgee nie.

En dan roep hy 'n volksvergadering uit. Hy was die manne
behóórlik  die  kop.  Deur  slawe  te  maak  van  hulle  eie
volksgenote, is om presies dieselfde te doen as die heidene!
Sulke dinge mag mos tog nie gebeur nie! Dit is baie beslis nie
tot eer van God as jy sulke dinge aanvang nie. En boonop
gee hulle die heidene die kans om na hulle vinger te wys.

Inderdaad het Nehemia ook geld geleen aan sommige van
die  mense  in  nood.  En  nou  doen  hy  'n  beroep  op  sy
volksgenote om asseblieftog hierdie uitbuiting te staak.  Hy
begin by homself, en hy sê dat hy diegene wat by hom kom
leen  het,  hulle  skuld  kwytskeld.  Dan  vra  hy  vir  die  ander
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skuldeisers  om asseblief  die  grond en  wingerde wat  hulle
gevat het terug te gee sodat die arme mense weer op hulle
voete kan kom. En die geld wat hulle skuld, daarvan moet
hulle ook 'n klein gedeelte kwytgeskeld word.

Die manne het hulle koppe in skaamte laat sak: “Goed, ons
sal  so  maak!”  belowe  hulle  almal  plegtig.  Maar  Nehemia
maak baie seker dat hierdie nie maar net by 'n leë belofte bly
nie. Die priesters is nader geroep om dit 'n plegtige belofte
te maak wat nie verbreek kan word nie.

Wat daar gebeur het, is 'n probleem wat al deur al die eeue
saam met ons geloop het. Daar is  spanning tussen ryk en
arm,  en  dikwels  raak  dit  'n  ernstige  probleem.  Dikwels
veroorsaak dit 'n reuse kloof, want die rykes word ryker en
die armes armer. En soms is dit die geval dat die skatrykes
hulle skatte gekry het juis deur armes uit te buit.

Die  ryk  mense  kan  die  beste  prokureurs  bekostig,  en  so
dikwels gebeur dit dat 'n hofsaak gewen word bloot omdat
die persoon nie omgee hoeveel hy betaal om sy saak te wen
nie.  Ja, selfs die regstelsel is  aan hulle kant! En die armes
raak  hulle  regte  kwyt  omdat  hulle  nie  duur  regshulp  kan
bekostig nie. Dit veroorsaak 'n reuse sneeubaleffek.

Nehemia  wil  met  hierdie  skrywe  ook  vandag  aan  ons  as
gelowiges  'n  oproep  doen  om  iets  te  doen  aan  die
verskriklike armoede wat teen 'n duiselingwekkende tempo
al groter en groter word. En die probleem is dat armoede die
teelaarde  is  vir  misdaad,  want  die  armes  soek  dikwels

42                                                   Gaan Na Inhoud



alternatiewe maniere om aan die lewe te bly.

Die knellende vraag is wat my en jou te doen staan? Ons kan
tog nie die armoede-kwessie oplos nie?

Nee, ek dink ook nie dat dit is wat die Here van ons vra nie.
Hy vra net dat ons liefde ten volle sal uitleef. As ek werklik
liefde in my lewe het, sal ek my hart oopmaak wanneer die
Here iemand oor my pad stuur. Dit beteken ook nie dat ek
nou  vir  elke  bedelaar  'n  aalmoes  moet  gee  nie.  Maar  ek
moet fyn luister wanneer die Heilige Gees se influistering my
vra om my hand vir iemand oop te maak.

Gebed:

Here, maak my hart en oë en hand oop vir mense in nood
wat oor my pad kom.
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Onbaatsugtige Liefde

Nehemia 5:14-19

Ek staan geskok as ek oor die nuus hoor dat Sus en So, 'n
hooggeplaasde regeringsamptenaar, vir homself 'n verhoging
gegee  het  van  etlike  miljoene  Rand,  of  vir  homself  'n
asemrowende bonus geëis het, dikwels vir werk wat nie eers
behoorlik  gedoen  is  nie!  En  dit  is  ek  en  jy,  die
belastingbetaler wat alreeds baie swaar trek, wat dit moet
betaal. Nie eers gepraat van die 250 miljoen vir die president
se privaat huis nie. Dikwels hoor ons ook van instansies wat
finansieel swaar trek, en dan bedank die bestuurder en hy
word enorme bedrae geld betaal met 'n goue handdruk. En
dan wonder jy wat hy gedoen het om dit te verdien? Dikwels
was hy júis die oorsaak van die verknorsing!

Nehemia se voorgangers het dieselfde dinge gedoen. Hulle
was geregtig op 'n goewerneurstoelaag, wat eintlik beteken
het dat die volk hulle 'n salaris moes betaal om oor hulle te
regeer.  Dit  was  in  die  vorm  van  belastings  ingevorder.  En
natuurlik was dit alles goed en wel. Die probleem was egter
dat hierdie manne gulsig geraak het en die volk uitgebuit het
deur vir hulleself 'n baie groter salaris te eis as wat regverdig
was. Boonop het hulle buiten die vergoeding ook nog brood
en wyn en 'n reuse hoeveelheid silwer geëis. En dít van 'n
volk wat alreeds bitter swaar getrek het.

Maar dit was steeds nie ál nie: boonop het hierdie manne
baasgespeel oor die volk. Hulle was hoog en verhewe bo die
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gespuis dáár onder, en almal moes maar na hulle pype dans
en maak soos hulle sê.

Nehemia het 'n besluit geneem: hy sal nié hierdie volk wat so
swaarkry verder belas nie.  Hy sal 'n voorbeeld stel vir almal
wat ná hom kom. Hy besluit om die goewerneurstoelaag wat
hom toekom van die hand te wys. Waarom? Om die koning
te beïndruk? Dalk om in die goeie boekies te kom van die
vername inwoners van Juda? Nee,  uit  eerbied vir  God.  Sy
enigste motivering was om God te dien! Dit  was die Here
wat  hom  die  opdrag  gegee  het  om  die  bouwerk  te  kom
doen,  en  waarom  sou  hy  dan  nou  van  die  Here  spesiale
voorregte vra nét omdat die koning hom gestuur het om die
taak te kom afhandel?

Nehemia het homself beslis nie gesien as die “baas” nie. Hy
was  slegs  die  persoon  wat  leiding  gegee  het  met  die
bouwerk. Maar hy het 'n stappie verder gegaan en sy volle
gewig ingegooi met die bou van die muur. Hy het nie op die
kantlyn staan en kyk hoe die ander werk nie, maar hy het sy
moue  opgerol  en  sélf  gewerk.  Boonop  het  hy  al  sy
persoonlike werkers óók by die bouwerk betrek.

Maar steeds is dit nie waar dit opgehou het nie. Nehemia
het sy hand baie diep in sy eie sak gesteek, want 'n mens kan
mos nie op 'n leë maag werk nie. En daar was baie werkers
wat hier kom inval het by die bouwerk wat só verarm was
dat hulle nie geld gehad het vir kos nie. Nehemia het sy hand
en hart wyd oopgemaak. Elke dag was daar nie minder nie as
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150 manne wat aan sy tafel gesit het vir kos. En dit was nie
net  Judeërs  nie,  maar  selfs  ook  helpers  van  ander
heidennasies wat kom bou het.

Wat kos dit om vir 150 honger mense elke dag kos te gee?
Mense wat rugbreek werk moes doen van vroeg tot laat, en
hope brandstof nodig gehad het om te kon aangaan met die
werk? 

Sy rekening by die plaaslike slaghuis moes 'n astronomiese
bedrag  gewees  het,  want  die  daaglikse  kosrantsoen  het
behels: een bees, ses slagskape en 'n swerm voëls. En dan
praat ons nie eers van die sakke vol groente wat voorsien
moes word nie. En dan kan 'n man mos nie die kos so droog
afwurg nie: daar is 'n enorme hoeveelheid wyn aangekoop
om die manne se dors te les.

En Nehemia het al hierdie mense nie 'n sent gevra vir hulle
etes nie. Dit moes hom 'n fortuin gekos het!

En soos reeds gesê, het Nehemia geweier om 'n toelaag van
die volk te ontvang. Dit was baie groothartig van hom! Al wat
Nehemia vra, is dat die Here asseblieftog sy eerlike motiewe
in ag moet neem.......

'n Mooi storie! 

Maar 'n mooi storie het absoluut géén waarde as dit nie by
my iets wakker maak nie. Soos ons wel dééglik bewus is, was
die  Heilige  Gees  nie  alleen die  Outeur  van  die  Bybel  nie,
maar Hy is  ook die Een wat vandag die boodskap van die
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Bybel vir my en jou lewendig maak. En uit hierdie mooi storie
gaan  dit  dus  nie  vandag  vir  ons  oor  Nehemia  se  mooi,
voorbeeldige lewe nie. Maar dit stel vir ons 'n voorbeeld van
hoe die Here wil hê dat ek en jy as gelowiges moet lewe.

Jesus het dit alles mooi saamgevat toe hy gesê het dat ons
God  en  ons  naaste  moet  liefhê.  En  ook  toe  Hy  later  die
“nuwe  gebod”  gegee  het,  dat  ons  mekaar  (ons
medegelowiges) moet liefhê. En dit is presies wat Nehemia
hier kom demonstreer het. Dit was onbaatsugtige liefde wat
hy uitgeleef het, sonder om enigiets terug te verwag, in 'n
tyd toe almal swaargekry het. En dit is presies wat ek en jy
ook behoort te doen.

Gebed:

Here, maak asseblief my oë oop om te sien waar daar nood
is. En maak asseblief my hart oop om liefde onbaatsugtig uit
te leef.
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Slinkse Aanvalle

Nehemia 6:1-14

Sanballat  is  'n  baie  bekommerde man.  Met angs  moet  hy
dophou hoedat  die  bouwerk aan die  muur van Jerusalem
vorder,  en dit  beteken net één ding:  sy onderduimse sake
wat hy met groot wins in Jerusalem bedryf het, is besig om
soos  mis  voor  die  son  te  verdamp.  Inderdaad  is  ál  die
bouwerk nog nie voltooi nie. Die mure is wél klaar gebou,
maar  die  poorte  staan  nog  wawyd  oop.  Die  reuse  deure
moet nog gemaak word en aan hulle skarniere gehang word
om die projek te voltooi. Daar is dus nog 'n buitekans om die
bouwerk te laat skipbreuk ly, maar dan sal hy baie vinnig en
slinks moet optree.

Op  'n  dag  kry  Nehemia  'n  brief,  afgelewer  deur  een  van
Sanballat se slawe: “Nehemia, ek wil jou uitnooi om my te
kom ontmoet in Kefirim in die Onalaagte.”

Nehemia  ruik  sommer  dadelik  'n  rot!  Hierdie  is  'n  sluwe
poging  van  Sanballat  en  ál  sy  meelopers,  die  vyande  van
Juda, om hom uit Jerusalem te lok sodat hulle vir goed van
hom ontslae kan raak. Dit is die enigste manier waarop hulle
paniek onder die volk kan saai en sodoende weer beheer kry
oor  Juda.  Nehemia  laat  hom  nie  verlei  deur  die  slinkse
Sanballat nie, en hy stuur 'n boodskap terug: “Ek is besig! Ek
kan nie nou kom nie.  Hoekom moet ek nou my werk laat
stilstaan om na julle toe te kom?”
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Maar  Sanballat  gee  nie  op  nie.  Vier  keer  stuur  hy  die
“dringende”  uitnodiging,  en  vier  keer  laat  Nehemia  hom
weet dat hy besig is, en dat hy nie tyd het vir sulke nonsens
nie.

Dan  raak  Sanballat  desperaat.  'n  Vyfde  keer  stuur  hy  die
boodskap, maar daarmee saam stuur hy 'n ope brief waarin
hy onder meer skryf dat daar gerugte rondgaan onder die
buurvolke dat Nehemia en sy Judeërs besig is om 'n opstand
te beplan.  Dit  is  die  éintlike  rede waarom hulle  die  muur
herbou. Nehemia sou glo aspirasies hê om koning van Juda
te word. Hy het al selfs so ver gegaan om profete aan te stel
wat  hom  sou  kroon  as  koning!  As  die  koning  van  Persië
hiervan te hore moet hom........ “Kom nou, kom ons praat!”
sluit hy sy brief af.

Maar steeds laat Nehemia hom nie só maklik intimideer nie.
“Jy suig alles uit jou duim!” skryf Nehemia 'n kort notatjie, en
stuur  dit  terug  na  Sanballat.  Hy  besef  baie  deeglik  dat
Sanballat desperaat probeer om nie alleen vir Nehemia nie,
maar ook die volk die skrik op die lyf te jaag sodat hulle sal
ophou met hulle bouwerk.

“Sterk tog my hande, o God!” bid Nehemia. Hoe kan hy óóit
verwag om staande te kan bly teen hierdie aanslae sonder
om sy krag van God te kry? Nehemia besef baie deeglik hoe
geweldig afhanklik hy van die Here is. Hoe maklik is dit nie
om te swig onder die aanhoudende druk van 'n baie gedugte
vyand nie! Hierdie is uit-en-uit 'n sielkundige oorlogvoering!
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Wanneer  die  vyand sien  dat  hy  op  hierdie  wyse nie  gaan
hond haaraf maak nie, begin hy 'n totale nuwe strategie. Hy
sal vir Nehemia op 'n baie sluwe manier van binne Jerusalem
se mure aanval,  van 'n plek af waar Nehemia dit nóóit sal
verwag nie.

En  so  kom  Nehemia  “toevallig”  te  hore  van  een  van  sy
mense wat homself simbolies in sy huis toegesluit het om
sodoende voor te gee dat daar baie groot gevaar dreig. Die
kêrel, Semanja, laat toe vir Nehemia weet dat hy 'n profesie
ontvang het, en dat Nehemia homself  in die tempel moet
gaan  toesluit.  Daardie  selfde  nag  nog  sou  daar,  volgens
hierdie “profeet”, mense kom om vir Nehemia dood te maak.
Toegesluit in die tempel sal hy mos veilig wees van die bose
aanslag.

Nehemia het egter dadelik deur hierdie valse profeet se plan
gesien. Hy is deur Sanballat en sy trawante omgekoop om
Nehemia uit te lok om in die tempel te gaan skuil. Dit sou
egter  'n  baie  groot  fout  wees  as  Nehemia  só  'n  ding  sou
doen, want hy is nie 'n priester of 'n Leviet nie, en slegs een
van húlle sou toegelaat word om die tempel binne te gaan.
Die feit dat hy waarskynlik 'n ontmande persoon was, sou dit
soveel meer taboe maak vir hom om dit te doen. Dit sou 'n
godsdienstige  oortreding  wees,  en  dit  sou  hom  dus  die
woede van die geestelikes op die hals haal.

Maar dit was nie ál nie: as goewerneur van Juda sou dit vir
hom 'n  vernedering  wees  om op só 'n  lafhartige wyse  te
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vlug. Sanballat poog om sodoende Nehemia se naam sleg te
maak. Dit sou sy kredietwaardigheid by die mense van Juda
totaal vernietig en ál sy harde werk tot niet maak. 

Dit is dus géén verrassing as Nehemia botweg weier nie. En
dan sien ons weereens hoedat Nehemia die Here se Naam
aanroep. Hy is die enigste hulp tot Wie Nehemia hom kan
wend. En Nehemia stort sy hart voor die Here uit  oor die
aanslae van Sanballat en Tobia.

Ons as gelowiges  moet paraat wees en altyd wakker om die
aanslae  van  die  Bose  te  herken.  Dikwels  kom  dit  uit  'n
onverwagse  oord  en  op  slinkse  wyses.  Die  internet  word
dikwels misbruik om ons op baie subtiele wyse aan te val of
uit te buit. Wees altyd bedag daarop, en onthou altyd waar
jy jou krag en wysheid vandaan kan kry.

Gebed:

Here, die vyand probeer my gedurig mislei. Maak asseblief
my oë oop daarvoor sodat ek deur sy planne kan sien.
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Die Muur is Voltooi

Nehemia 6:15-7:3

Met  groot  afwagting  en  opgewondenheid  sien  Nehemia
hoedat die bouwerk vorder. Opgewonde, want die bouwerk
vorder  baie  vinniger  as  wat  hy  óóit  sou  kon  droom,  en
vinniger as wat énigiemand  ooit verwag het. Hy tel die dae
af:  twee en vyftig dae. Dis  minder as twee maande! (Hoe
lank bou hulle nou al aan die Madupi Kragsentrale?)

Die finale afrondingswerk word gedoen. Die massiewe deure
in die stadspoorte word gehang.

En  dan  is  Jerusalem  weer  haar  óú  self.  Die  stad  se
waardigheid  is  herstel,  en  so  ook  die  veiligheid.  Nou  kan
almal weer rustig slaap!

Sanballat en sy trawante is verslae. Hulle het nie gedink dat
Nehemia eers 'n enkele paneel in die muur sou kon voltooi
nie. En nou? Hoe is dit moontlik? Die wind is skoon uit hulle
seile. Sulke werk kan alleen geskied as dit van God kom!

Maar Sanballat en Tobia se velle is dikker as dié van 'n stokou
renosterbul. Hulle sal nie gaan lê nie! Deur die jare het Tobija
bande  opgebou  met  verskeie  vooraanstaande  Judese
burgers. En nou maak hy gebruik van hulle. Natúúrlik is dit
tot  hulle  eie  voordeel  ook,  want  hulle  kry  iets  hieruit.
Boonop  is  daar  ook  familiebande,  want  daar  was  'n
ondertrouery tussn Jode en Ammoniete.

Daar  ontstaan  'n  briefwisseling  tussen  Tobija  en  hierdie
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manne, en daar word beplan en bedink en bepeins hoe om
iets te red uit hierdie saak. 

'n Paar van die manne het met Nehemia gaan gesels en vir
hom vertel watter voortreflike man hierdie Tobija nou éintlik
is. Hy het dan só baie goeie hoedanighede. Hy is nou wel 'n
Ammoniet, maar as daar darem nou één goeie Ammoniet in
die wêreld is, dan is dit Tobija. Hulle het álles in hulle vermoë
gedoen  om  versoening  te  probeer  bewerkstellig  tussen
Tobija en Nehemia. Maar Nehemia wil nie hieraan byt nie.

En dan word elke woord van Nehemia wat hierdie manne
hoor in 'n briefwisseling aan Tobija gerapporteer.  Hy word
dééglik ingelig oor die situasie. Tobija het op sy beurt weer
briewe aan Nehemia gestuur om hom te probeer bangpraat.
Maar Nehemia steur hom nie aan sulke bogpraatjies nie, en
dit rol soos water van 'n eend se rug af.

Wanneer  alles  finaal  voltooi  is,  moet  Nehemia
verantwoordelike  mense  aanstel  om  nie  alleen  na  die
veiligheid van die stad om te sien nie, maar om toe te sien
dat die stad na behore bestuur word en dat dit 'n stad word
waarin mense graag sou wou woon. Die belangrikste is die
veiligheidsituasie, en die poortwagte word aangestel. Daarna
stel Nehemia sangers en Leviete aan. Dit is eintlik 'n raaisel,
want Leviete doen mos diens by die tempel.  Waarom sou
hulle by die stadspoorte diens doen? Persoonlik dink ek dat
dit was sodat elkeen wat die stad binnekom verras word met
vrolike musiek, en dat hulle terselfdertyd sal besef dat God in
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beheer van Jerusalem is.

Dan stel Nehemia twee persone aan wat die bevel sou voer
in  Jerusalem,  Ganani  en  Gananja.  Ganani  was  waarskynlik
die man wat oorspronklik vir Nehemia kom vertel het van die
tragiese  toestand  van die  stad.  Hy  is  immers  Nehemia  se
ampsgenoot.  Van  Gananja  vertel  Nehemia  dat  hy  'n
betroubare man is, maar nog belangriker, dat hy eerbied vir
God  het,  meer  as  enigiemand anders  in  die  stad.  Wat  'n
mooi getuienis!

Maar  Nehemia  het  steeds  met  'n  groot  probleem  gesit.
Sanballat en Tobija! Hierdie twee manne was hardkoppig, en
hulle sou baie beslis nie moed opgee nie. Jy weet nie wat jy
van  hulle  kan  verwag  nie,  dus  moet  Jerusalem  dééglik
beskerm word solank hierdie twee belhamels daar buite lê
en loer. Daarom beveel hy dat die stadspoorte snags gesluit
word,  en dat  hulle  nie  oopgemaak word woordat  die  son
behoorlik op is nie. En saans wanneer die son sak, word hulle
weer gesluit en gegrendel. En solank as wat die poorte oop
is, moet die poortwagte op hulle pos wees.

Buiten vir hierdie reëlings, word daar ook wagte aangestel
op strategiese plekke. Verder word daar voor die wagte se
huise ook wag gestaan. Nehemia wou nie kanse waag nie!

En  daarmee  is  Nehemia  se  groot  taak  in  Jerusalem
afgehandel. Dit was 'n uiters suksesvolle missie!

Waarom kon Nehemia hierdie taak so goed afhandel? In die
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eerste plek omdat hy ál sy vertroue op God kon plaas. Reg
van  die  eerste  gedagtes  af,  deur  sy  lewensgevaarlike
onderhandelinge  met  die  koning  van  Persië,  tot  met  die
voltooiing van die muur. Hy was ten volle oortuig dat hy deur
dik en dun op God kon vertrou.

Maar  tweedens  was  daar  ook  Nehemia  se  eerlikheid,
onbaatsugtigheid  sy  opregtheid,  en  die  feit  dat  hy  ál  sy
bekwaamhede ten volle gewy het aan die taak wat God hom
op die hart gelê het.

Kan dieselfde van jou en my gesê word?

Gebed:

Here, ek wil  ook graag dat mense van my kan sê wat van
Nehemia en Gananja gesê was.
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Esra en die Woord

Nehemia 7:4-8:13

Gister  het  ek  gesê  dat  Nehemia  se  taak  afgehandel  was.
Maar  was  dit  werklik?  Is  énigiemand  se  taak  ooit  finaal
afgehandel?  Nee,  eintlik  het  daar  nog  'n  gróót  taak  op
Nehemia se skouers gerus. Toe Nehemia een oggend op die
stadsmuur staan en tevrede sy oë laat gly oor die reuse taak
wat  met  welslae  afgehandel  was,  tref  iets  hom  omtrent
Jerusalem.  Daar  het  iets  gekort  in  die  stad,  iets  baie
belangrik:  Mense! Skielik  het  Nehemia besef  hoe leeg die
stad eintlik is. Daar is min huise en die inwoners is maar yl
gesaai.

“Nehemia,  Ek  wil  hê  dat  jy  iets  moet  doen  omtrent  die
situasie,”  hoor  Nehemia die  stem van die  Here diep in  sy
binneste.

Nog daardie  selfde  oggend roep Nehemia  die  stadsvaders
bymekaar.  Al  die  vooraanstaandes,  amptenare  en
belanghebbendes word opgeroep om dringend bymekaar te
kom. “Ek wil 'n familieregister saamgestel hê,” vra Nehemia
ernstig.

“Nou waarvoor dan?” wil die ou ringkoppe weet. 

“Kyk hoe lyk ons mooi stad,” sê hy vir hulle, en hy beduie na
al die oop ruimtes waar daar nie 'n siel woon nie. “Hoe kan
ons  'n  stad  bedryf  sonder  mense?”  En  dan  verduidelik
Nehemia dat hy 'n opname wil hê van almal in die stad en
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regdeur die hele Judea van almal  wat  teruggekeer het uit
ballingskap.  Met  hierdie  besonderhede  kan  mense  dan
genader word om in die stad te kom bly om sodoende weer
die stad te bevolk.

Iemand kom na vore met 'n lys van die eerste mense wat 'n
honderd  jaar  tevore  al  onder  leiding  van  Serubbabel
teruggekeer het. Nehemia is in die wolke, dit is presies wat
hy nodig het. Hierdie lys kan baie handig gebruik word om te
bepaal wie in Jerusalem hervestig moet word.

In  totaal  het  die  groep  wat  teruggekeer  het  bestaan  uit
42'360 Judeërs, 7'733 slawe en 245 sangers. Hulle het ook 'n
troppie vee saamgebring: 435 kamele en 6'720 donkies.

In Nehemia 7 staan daar 'n ellelange lys van name van al die
families. Hierdie is nie die enigste plek in die Bybel waar jy
die lyste en lyste name kry nie, en gewoonlik kyk ons nie eers
daarna nie, want dis mos vervelig.

Toe  hierdie  boek  egter  geskryf  was,  was  dit  absoluut
noodsaaklik om hierdie vervalle volk weer nuwe hoop te gee.
Hieruit kon die mense bemoedig word om te sien dat hulle
iewers behoort. “Oupa en Grootjie se name is daar, en ek is
deel daarvan!” Maar die grootste vertroosting hieruit is dat
God nie 'n enkele een van Sy kinders vergeet nie. Van die tyd
van die skepping af word die name van elkeen wat aan God
behoort, geskryf in die Boek van die Lewe (Op 13:8). En God
is getrou tot in die kleinste besonderheidjie.
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Ons het  gehoor  van  Nehemia,  die  man wat  die  stad kom
herstel  het  en  van  Serubbabel,  die  man  wat  die  volk  uit
ballingskap  teruggelei  het.  Maar  nou  tree  daar  'n  derde
leiersfiguur na vore, een wat óók groot hervormings in die
land teweeg sou bring: Esra.

Dit het alles begin op Nuwejaarsdag, toe Nehemia die volk
bymekaar geroep het. Daar was groot vreugde, soos wat dit
vandag  ook  maar  die  geval  is  op  Nuwejaar.  Die  volk  het
bymekaar gekom op die plein voor die Waterpoort. Dit kon
nie op die tempelplein gehou word nie, want slegs die mans
was geregtig om daar te kom. Om die vrouens en kinders
ook toegang te gee tot die feestelikhede, word dit dus by die
Waterpoort gehou.

En hier tree Esra vir die eerste keer na vore. Hy het die taak
om uit die wetboek vir die volk voor te lees. Wanneer hy die
boek oopmaak staan die hele volk uit eerbied vir die Woord
van God op. Dan loof en prys Esra die Almagtige God. Met
hulle hande omhoog antwoord die volk: “Amen, amen,” en
dan kniel hulle in aanbidding en eerbetoon voor die Here.

'n  Volle  halwe  dag  luister  die  volk  sprakeloos  na  Esra  se
voorlesing.  Dertien  Leviete  het  die  taak  om  die  volk  in
groepe te neem en die voorlesing te verduidelik.

Die volk is baie diep geraak deur wat hulle gehoor het. Hulle
kom onder  diepe  indruk  dat  hulle  ver  tekortskiet  in  hulle
uitlewing van die Wet, en baie mense bars in trane uit voor
die Here, hulle emosies neem die loop met hulle. Nehemia,
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Esra en die Leviete bring die mense tot bedaring, en hulle
verduidelik dat hierdie nie 'n dag van rou is nie, maar van
groot vreugde. Die Here is genadig om hulle in die komende
jaar te beskerm ten spyte van al hulle tekortkominge.

Daarna het die volk met groot blydskap feesgevier.

Hoe beleef ek en jy dit vandag wanneer ons uit die Woord
van God lees? Raak dit ons nog ooit emosioneel? Ervaar ons
ooit  aan  die  een  kant  die  droefheid  oor  ons  sonde  en
tegelykertyd die borrelende vreugde oor God se groot liefde
en genade? Lees ons dit met groot ontsag en met die volle
besef dat dit nou God die Heilige Gees is wat deur die Bybel
met ons praat? Kom ons ooit nog tot die besef van hoe ver
ons afgedwaal het en tekortskiet in ons aanbidding van die
Heilige God, soos wat dit die Judeërs daardie dag getref het?
Ek vra maar net.....

Gebed:

Here, laat my asseblief weer u Woord waarlik ervaar met my
hele wese.
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Die Huttefees

Nehemia 8:14-19

Dit was 'n wonderlike feesdag! Die volk het die Woord van
God baie emosioneel ervaar en groot blydskap het geheers.
Daardie  aand  is  almal  weer  uitmekaar  en  na  hulle
slaapplekke toe.

Die  volgende  dag  roep  Esra  al  die  leiers  en  Leviete  en
priesters  bymekaar.  “Kyk 'n bietjie  mooi  wat in  die Woord
geskryf  staan,”  beveel  Esra  die  manne.  En  hulle  sit  koppe
bymekaar en begin die Skrif bestudeer. En dan maak hulle 'n
verstommende ontdekking:  daar  is  'n  baie  belangrike  fees
deur Moses voorgeskryf wat totaal by hulle verbygegaan het,
die  Huttefees.  En  dit  moet  juis  nou  in  hierdie  tyd  gevier
word!

“Wat gaan ons doen, manne?” vra hulle vir mekaar. Hulle kyk
na  Esra  vir  hulp,  want  hy  is  mos  die  Skrifgeleerde  onder
hulle.

“As die Wet sê dat ons moet feesvier, dan moet ons dit mos
doen!”  By  Esra  is  daar  geen twyfel  dat  hierdie  fees  moet
voortgaan nie.  Die  volk  moet  opgeroep word om ten alle
koste deel te neem.

Die doel van die huttefees is om die volk daaraan te herinner
dat  die Almagtige God hulle  uit  Egipte gered het en hulle
deur die woestyn gelei het na die Beloofde Land. Die idee
was dat elke gesin vir hom 'n hut moes bou van boomtakke,
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en dat hulle vir sewe dae lank daarin moes woon. Dit sou
hulle  herinner  daaraan  dat  hulle  as  nomades  deur  die
woestyn moes trek vir veertig jaar, en dat hulle in daardie tyd
nie huise gehad het nie, maar hulle moes in tente slaap.

Die  boodskap  is  deur  die  hele  land  gestuur,  en  op  die
bepaalde dag,  die vyftiende dag van die sewende maand,
het die manne vir hulle takke gaan kap en hutte gebou. Dit
was vet pret, en almal was vrolik. Veral vir die kinders was
hierdie 'n groot avontuur! Mense het hutte gebou nét waar
hulle plek kon kry, sommige selfs op die platdakke van hulle
huise, solank dit net buite was.

Die fees skop af met 'n gewyde byeenkoms. En dan begin die
groot  fees.  Die  vreugdevure  brand  hoog  en  daar  word
gedans en gesing. Vir 'n volle week lank werk niemand nie en
vier  almal,  regdeur  die  land  net  fees.  Een  van  die  groot
hoogtepunte elke dag is wanneer almal bymekaarkom om te
luister na die voorlesing uit die wetboek van God. 

Wanneer  die  huttefees  na  sewe  dae  verby  is,  word  daar
weer 'n gewyde byeenkoms gehou, waar daar onder meer
offers gebring word aan die Here.

In ons gemeente hou ons jaarliks aan die begin van die jaar
'n “week van toewyding” waar ons elke aand bymekaarkom
om onsself  opnuut aan die Here te kom wy. Dit neem die
vorm aan van “gebedstasies” waar daar grafiese elemente is
wat  ons  herinner  aan  die  een  of  ander  element  in  ons
geloofslewe. So sal daar byvoorbeeld by 'n spesifieke stasie
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'n  hopie  vuurhoutjies  lê.  Simbolies  neem  jy  dan  'n
vuurhoutjie en breek dit middeldeur om hiermee te sê dat jy
nou breek met die sonde in jou lewe.

By  'n  ander  stasie  sou  daar  weer  'n  boot  se  anker  wees
waaraan jy kan vat, dit vashou en jou inleef in die simboliese
betekenis daarvan. Daar sou Skrifgedeeltes wees soos 1 Tim
1:19 “Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete,”  en
Openb  3:11  “Ek  kom  gou.  Hou  vas  wat  julle  het,  sodat
niemand julle kroon wegvat nie.” 

Terwyl ek aan die anker vashou kan ek myself die vraag afvra:
“Waaraan is ek op die oomblik geanker?” Die goed om onder
andere aan geanker te wees is dinge soos die liefde van die
Here, die uitkoms wat Hy gee, Sy Woord, Geloof in God-Drie-
Enig, die verlossing in Jesus en die oorwinning. 

So  kry  ons  dan  oor  'n  paar  aande  tyd  om  rustig  by  elke
gebedstasie te gaan stilword voor die Here.

Vanjaar  sluit  ons  week  van  toewyding  af  met  'n  MPA
geleentheid  wat  aangebied  word  deur  Ds.  Dirkie  van  der
Spuy  en  sy  span  van Moreleta  Park  gemeente.  Ek  is  baie
opgewonde, en ek wéét sommer dit gaan 'n gróót fees wees
waar ek nuwe krag kan kry om die werksaamhede van die
jaar met groot ywer te kan aanpak.

Eintlik behoort elke dag vir ons so 'n feesdag te wees. Die
probleem is egter dat ons lewe te gejaagd is om werklik nog
“fees te vier” ook. Ons slaap tot op die laaste oomblik in die
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oggend, en dan moet ons hardloop om alles betyds gedoen
te kry om by die werk te kom, die kinders by die skool te kry
en nog vinnig iets weg te sluk om darem nie die dag op 'n leë
maag binne te jaag nie. 

Daar is net eenvoudig nie tyd om nog te spandeer aan die
Here nie, om rustig te raak voor Hom nie. Die hele lewe raak
een groot gejaag! En waar bring dit ons?

Kom ons begin weer van voor af en raak rustig. En dan sit
ons genoeg tyd opsy om rustig met die Here te kan verkeer.
Dit sal 'n reuse verskil maak in jou lewe, en jy sal die dag kan
ingaan met 'n lied in die hart. Jy sal sommer ook agterkom
dat jy dan die dag binnegaan in 'n goeie gemoedstemming,
en dat jy die probleme op jou pad in die regte perspektief sal
kan sien.

Gebed:

Here, ons lewe is só gejaagd. Gee my asseblief rustigheid in
my hart en die wil om elke dag rustig met U te begin, sodat
elke dag vir my 'n feesdag sal word.
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'n Loflied

Nehemia 9:1-21

Dit  is  Sondagaand,  na 'n  snikhete dag hier  op ons  koppie
tussen  die  suikerlande.  Dit  is  doodstil  en  ek  voel  die
wonderlike  teenwoordigheid  van  God  waar  ek  met  'n
flitsliggie sit en skryf buite in die donker onder die sterre.

Nehmia 9 begin met 'n vasdag. Ons het so pas in die vorige
oordenking gelees van die groot fees en al die vrolikheid, en
nou sien ons die Judeërs met rouklere aan en grond op hulle
koppe.  Hulle sonder hulleself af en doen belydenis van hulle
sonde asook die sondes van hulle voorouers.

Hulle begin deur uit die wetboek te lees vir 'n paar uur lank.
En dan buig hulle voor die Here in ootmoed om te bely dat
hulle en hulle voorouers nie gedoen het wat die Here van
hulle gevra het nie.

Wat hulle hier gedoen het beklemtoon die noodsaaklikheid
vir 'n gelowige, nie alleen van Nehemia se tyd nie, maar ook
steeds vandag, om jou lewe te meet aan die eise wat God vir
ons  lewe stel.  Sonde is  nie  iets  wat  jy  maar  sommer kan
weglag nie, dit is 'n ernstige saak! So dikwels vind ons dat
gelowiges leef asof sonde minder belangrik is.

Hierdie vertelling in Nehemia se verhaal moet ons vandag
steeds aanspoor om onsself in die lig van God se Woord te
sien. Genade is beslis nie goedkoop nie! Jesus het baie duur
betaal.
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Nehemia vertel dat die Leviete 'n loflied gesing het na die
belydenis van sonde verby was. Die lied begin in vers 6 om
die almag en veral die skeppingsmag van God te besing. Hy is
uiteraard  die  Skepper-God.  Vanoggend  luister  ek  na  'n
radioprogram  waar  die  bekende  Dave  Pepler  onder  meer
gesels  oor ewolusie.  En dan praat hy onder meer van die
“teorie  van die skepping” so asof  dit  iets  is  waaroor daar
twyfel  bestaan. Nou moet ons erken dat daar verskillende
sieninge  van  gelowiges  is  oor  die  skepping,  en  daar  is
verskeie maniere om die skeppingsverhale van Genesis 1 en
2 te verstaan. Maar oor een ding stem alle gelowiges saam,
en  dit  is  dat  dit  nie  maar  'n  teorie  is  nie,  maar  dat  God
waarlik die Skepper is van alle dinge.

In vers 7 en 8 sing hulle van God se verbintenis met Abraham
en die verbond wat Hy met Abraham gesluit het. Vir 'n begin
is dit God wat vir Abraham gekies het en nie andersom nie.
Hy het ook sekere beloftes aan Abraham gemaak en hulle
almal  nagekom,  al  het  dit  totaal  onmoontlik  gelyk.  Die
verbintenis  en  verbond  met  Abraham  is  ewig  en
onverbreekbaar. En ons as gelowiges is vandag ook deel van
daardie selfde verbond. 

In vers 9-11 sing hulle van God se redding van die volk uit
Egipte en van die magtige dinge wat Hy gedoen het. Hulle
sing  van  die  asemrowende  wonderwerk  toe  God  die  see
oopgekloof het om die volk uit die hand van die Farao te red.
Hierdie  dinge  moet  van  geslag  na  geslag  oorvertel  word
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sodat dit vir mense hoop kan gee wanneer tye swaar gaan.
God bly vir ewig dieselfde!

Van vers 12-21 sing hulle van die tog deur die woestyn. Die
Here het hulle gelei met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. En
by die berg Sinai het die Here met hulle gepraat en vir hulle
Sy wet gegee asook voorskrifte. Hierdie dinge moes dien tot
hulle eie voordeel om vir  hulle te dien as riglyne van hoe
hulle behoort te lewe. Daar het Hy die Sabbat ingestel sodat
die mense 'n rusdag kon hê. Maar Hy het hulle ook versorg
regdeur die hele tydperk wat hulle in die woestyn was. Daar
was elke dag vir hulle kos voorsien uit die hemel. En in die
dorre woestyn was daar vir hulle strome verfrissende, vars
water voorsien.

Ten  spyte  van  al  hierdie  dinge  wat  die  Here  vir  die  volk
gedoen het, was hulle hardkoppig en het hulle gedurigdeur
in sonde verval. Hulle het selfs 'n afgodsbeeld, 'n goue kalf
gebou terwyl God nog besig was om die wet vir Moses te
gee!

Nogtans sien ons deur dit alles God se liefde, Sy genade en
Sy vergifnis. Hy is barmhartig en lankmoedig. Hy het hulle nie
maar aan hulle eie lot oorgelaat nie, maar hulle steeds bly
versorg in die woestyn vir 'n volle veertig jaar lank.

Wat hier gebeur het is totaal onverstaanbaar. Hoe kan God
steeds vergewe as mense Hom so verwerp en minag en teen
Hom sondig? Vandag is dit nog steeds net so onverstaanbaar,
en ons  sien dikwels  dat  gelowiges  totaal  die  spoor  byster
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raak, maar dat God in Sy groot liefde en genade maar weer
vergewe en daardie mense optel uit die stof en weer oprig.

Oor só 'n God kon die Leviete nie anders nie as om Sy lof te
besing. Vandag kan ek en jy as gelowiges steeds nie anders
nie as om die lof van God te besing. Vanoggend tydens die
Erediens het ons dit juis weer gedoen, en in aanbidding en
verwondering  en  dankbaarheid  kon ek  my  hande  en  hart
oplig en dit uitjubel dat God groot is en genadig en liefdevol.
En hier waar ek vanaand onder die sterre sit en skryf jubel
my  hart  wanneer  ek  die  werke  van  God  se  hande  kan
aanskou en dit ervaar.

Gebed:

Here, saam met die Leviete en die volk in Nehemia se tyd
sing ek 'n loflied tot U want U is Liefde, U is Genade en U is
wonderbaar.
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'n Loflied (2)

Nehemia 9:22-37

Die Leviete is steeds besig met die lofprysing aan die Here.
Hulle vertel in Neh. 9:22-25 hoedat die Here uiteindelik na
die veertig jaar in die woestyn die beloofde land in die hande
van  Israel  gegee  het.  Die  verskillende  konings  het  geswig
voor die almag van God, en die volk kon die land inneem ten
spyte van hulle geskiedenis van sonde en opstand teen die
Here.  Weereens  sien  ons  God  se  groot  genade  en  liefde
hierin, asook Sy vergifnis.

Wanneer ons terugdink aan die manier waarop die volk die
land  binnegekom het,  dan  is  Jerigo  die  eerste  wat  in  jou
gedagtes opkom. Die Leviete sing dat die Here vestingstede
in die volk se hande gegee het. By Jerigo het hulle nie eers
nodig  gehad  om  die  stad  te  bestorm  of  om  wapens  te
gebruik nie. Al wat hulle moes doen was om sewe keer om
die stad te loop en op ramshorings te blaas.  Die stad het
vanself ingetuimel!

Maar dit is nie net stede en volke wat die Here vir die volk
gegee het nie, Hy het ook vir hulle wingerde, olyfboorde en
landerye met vrugbare grond gegee, en putte wat alreeds vir
hulle  gegrawe was.  Daar  was  huise  wat  klaar  gebou was,
hulle kon maar net intrek. Die volk het vet geword uit  die
goedheid van die Here (vers 25).

Maar  mense  is  snaakse  goed:  hulle  vergeet  só  gou
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waarvandaan hulle hulp kom. In verse 26-31 sing hulle dat
die Israeliete baie vinnig van God vergeet het en opstandig
geword het. Eintlik het hierdie 'n gedurige kringloop geword.
Wanneer hulle in opstand kom teen die Here, gee Hy hulle
oor aan hulle vyande. Hulle weet baie goed waarheen om te
skree om hulp, en dan hoor die Here hulle smeekroepe en
Hy stuur vir hulle redding. Maar sodra hulle weer veilig is,
begin alles weer van vooraf. Gaan lees gerus maar die boek
Rigters, waar ons op feitlik elke bladsy sien: “Die Israeliete
het  weer  gedoen  wat  verkeerd  was  in  die  oë  van  die
Here.....”, 'n refrein wat oor en oor herhaal word. Uiteindelik
het dit te ver gegaan, en het die sondes van die volk hulle
oorweldig. God het hulle in die hande van die heidennasies
oorgegee en hulle in ballingskap laat wegvoer.

Maar steeds het die Here nie van Sy volk vergeet nie. Hy was
genadig, en Hy het hulle nie totaal uitgewis nie. Inderdaad
het God 'n oorblyfsel van die volk teruggebring na hulle land,
en dit  is  hierdie geloofsgemeenskap wat nou in Jerusalem
oorgebly het.

In  vers  32-37  bely  die  volk  dat  hulle  voorgeslagte
ongehoorsaam was aan God. Hulle het nie God se gebooie
en Sy verordeninge nagekom nie.Hulle huil  in diepe berou
voor  die  Here,  en  dan  pleit  hulle  by  Hom  vir  hierdie
oorblyfsel van die volk. Hulle vra die Here om asseblief tog
nie al die ellende wat hulle as gevolg van hulle eie toedoen
deurgemaak  het,  te  vergeet  nie.  Hulle  was  in  ellende
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gedompel in die tyd van die Assiriese konings. 

Inderdaad was God se oordeel heeltemal regverdig, want dit
was nie alleen die volk nie, maar saam met hulle die konings
wat oor die volk regeer het, die amptenare en selfs ook die
priesters wat afvallig geword het aan die Here.

En nou is hulle slawe in hulle eie land! Hulle pluk nou nog
steeds die wrange vrugte van hulle  voorvaders se sondes.
Alhoewel hulle terug is in hulle eie land, behoort die land nie
meer aan hulle nie, dit behoort aan hulle oorheersers, en die
opbrengs van die land moet hulle aan die heidense koning
gee  wat  oor  hulle  heers.  Hulle  vra  die  Here  om asseblief
hierdie dinge in ag te neem. Eintlik sou dit net menslik wees
om hulle  voorvaders  te  blameer  vir  al  die  ellende waarin
hulle verkeer, maar hulle doen dit nie. Hulle staan saam met
hulle voorvaders skuldig voor die Here.

Hoe  raak  hierdie  gedeelte  vandag  vir  my  en  jou  as
gelowiges? Ons kan ook baie maklik die skuld vir die situasie
waarin  ons  onsself  vandag  bevind  blameer  op  ons
voorouers. Ja, daar is baie dinge wat hulle verkeerd gedoen
het.  Hulle  het  dikwels  totaal  liefdeloos  opgetree,  en  dit
terwyl  hulle  hulleself  gesien  het  as  diep  gelowige  mense.
Met  groot  deernis  kan  baie  van  ons  terugdink  aan  die
huisgodsdiens  wat  ons  ouers  saans  saam  met  die  gesin
gedoen het. En dan is daar die volgende oggend liefdeloos
geskree op die huisbediende. Daar is in die parlement gebid,
en  die  Bybel  was  die  riglyn.  Maar  terselfdertyd  is  daar
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kwetsende apartheidswette gemaak, wette wat mense diep
seergemaak het en hulle weerhou het van 'n goeie lewe.

Gaan ons verder terug in ons land se geskiedenis, dan sien
ons hoe wreed die slawe behandel  is  jare gelede in Suid-
Afrika. Daar was meer as dertig aanklagtes waarop 'n slaaf
die doodstraf kon kry. En wanneer dit gebeur het, was die
persoon in vier stukke opgekap, en die vier dele by die vier
ingange na Kaapstad opgehang sodat almal kon sien wat met
'n oortreder gebeur.

Vandag tree ons nog dikwels liefdeloos op. Ons betoon nie
altyd die nodige eerbied vir God nie, en maak Sy gebooie af
as  minder  belangrik.  Ons  lewe  dikwels  selfsugtig  slegs  vir
onsself.  En steeds is  Hy liefdevol  en genadig  teenoor  ons.
Onbegryplik!

Gebed:

Here, vergewe my asseblief, en my volk en medegelowiges.
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Die Onderneming

Nehemia 9:38-10:39

Op 16 Desember 1838 het 464 manne in die aangesig van
die dood by Bloedrivier gestaan en 'n gelofte afgelê voor die
Here  waarin  hulle  sekere  dinge aan die  Here belowe het.
Hierdie was 'n baie plegtige onderneming waar die manne
diep onder die indruk was van God se beskerming.

Meer as  tweeduisend jaar  voor  daardie  dag,  het  'n  groep
manne ook met geboë hoofde gestaan en luister terwyl die
inhoud van 'n  plegtige dokument  aan hulle  voorgelees  is.
Hulle  het  instemmend  geknik  en  “Amen!”  gesê  op  elke
gedeelte wat hulle hoor.

Daarna het al die leiers van die volk en Leviete die dokument
onderteken  om  daarmee  te  sê  dat  hulle  dit  goedkeur
namens die volk en dat hulle belowe om die inhoud van die
dokument uit te leef. Héél bo aan die lys name staan dié van
die  goewerneur  Nehemia.  Hiermee wou hy  die  voorbeeld
stel  dat  hy  die  voorskrifte  hierin  vervat  ten  alle  koste  sal
uitleef.

Wanneer  hier  gepraat  word  van  'n  onderneming,  is  die
betekenis van die woord baie dieselfde as 'n verbond. Hulle
sluit  met  ander  woorde  'n  verbond  met  God,  en  daarin
belowe hulle Hom dat hulle Sy gebooie sal onderhou. Hulle
lê met ander woorde 'n eed af om volgens die wet te lewe,
en hulle belowe om gehoorsaam te wees aan die Here.
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Maar  wat  staan  dan  nou  in  hierdie  dokument  wat  dit  só
belangrik maak? Vir 'n begin moet ons dit beklemtoon dat
hierdie dokument nie die volle wet bevat nie. Daar is slegs 'n
paar belangrike uittreksels gemaak wat van toepassing is op
die tyd waarin hulle lewe. Daar was sekere probleemareas
waarmee die volk daardie tyd geworstel het, en hierdie dinge
moes  aangespreek  word.  Ander  dinge,  wat  dalk  baie
belangriker is, is nie eers genoem nie, want dit was nie vir
hulle 'n probleem nie.

In  ons  eie  samelewing vandag is  daar  byvoorbeeld ook 'n
paar  dinge  wat  dikwels  op  die  voorgrond  is,  soos
plaasaanvalle,  korrupsie,  vryheid  van  spraak,
vreemdelingehaat  en  verkragtings.  Hierdie  is  dinge  wat
aangespreek moet word. Daar is talle ander sake wat dalk
nog belangriker is, maar hierdie is aan die orde van die dag
en daarom staan dit voorop ons lys van dinge wat reggestel
moet word.

Wat was die probleme waarmee Nehemia se volk geworstel
het?  In  die  eerste  plek  was  daar  die  kommerwekkende
tendens  dat  Judeërs  met  heidene  ondertrou.  “En  wat  is
verkeerd daarmee?” wil  ons vandag vra.  Heidense invloed
het veroorsaak dat mense hulle geloof in God verloor. Kyk
maar wat  het met Salomo gebeur nadat hy met heidense
vroue getrou het.  Sy  koninkryk het  ten gronde gegaan en
afgodsaanbidding het floreer! In die dokument onderneem
hulle om nie te ondertrou nie (vers 30).
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In vers 31 onderneem hulle om nie handel te dryf  op die
Sabbat nie. Boonop belowe hulle om die grond elke sewende
jaar  onbewerk  te  laat.  Hierdie  twee  sake  vra  van  die
gemeenskap baie groot opoffering. Al die ander volke beskou
die Sabbat as maar net nog 'n werksdag. Die Judeërs verloor
baie besigheid deur op die Sabbat te rus. Die druk wat die
handhawing  van 'n  bepaalde  lewensstyl  op  jou  plaas,  kan
soms baie groot wees. Dit kan jou finansieel sowel as sosiaal
benadeel as jy wil leef soos wat God van jou vra. Dink maar
watter  ekonomiese  implikasies  dit  op  die  Judeërs  moes
gehad het om elke sewende jaar vir 'n volle jaar lank niks op
jou landerye te produseer nie.

In vers 32 en 33 onderneem hulle om 'n belasting te betaal
vir die tempeldiens. Daaruit moes die onkostes gedek word
om  die  tempel  te  onderhou.  In  verse  34  tot  39  gaan  dit
verder oor die voorsiening van hout vir die altaar, bydraes,
tiendes ens.

Ek  het  al  so  dikwels  gehoor  dat  mense  sê  dat  hulle
offergawes  vir  die  Here  gee  deur  vir  armes  te  gee  of
Bybelverspreiding, maar dat hulle nie vir hulle gemeente 'n
bydrae sal gee nie, want hulle weet nie of dit dalk vermors
word  nie.  Dieselfde  persoon  geniet  gewoonlik  al  die
voorregte van die erediens in 'n mooi kerkgebou. Wie moet
betaal  vir  die  onderhoud  van  die  gebou,  water,  ligte,  die
kantoorpersoneel se salarisse, die leraar, koster, orrelis ens.
se  vergoedings?  Dit  is  geen  wonder  dat  daar  soveel
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gemeentes is wat moet sluit bloot omdat daar nie geld is om
hulle te onderhou nie. En dan het ons nog nie eers gekom by
die  uitreikwerk  wat  gemeentes  moet  doen,  soos
sendingwerk, armesorg, bejaardesorg, Bybelverspreiding en
nog baie ander dinge nie!

Maar dit gaan nie alleen oor die gee van geld nie, dit gaan
oor veel meer. Om die gemeente te laat funksioneer vra dit
van ons as lidmate om ons kant te bring om byvoorbeeld te
help met kategese, om tee te bedien na die erediens, om
pannekoek en koeksisters te bak vir fondse, om om te sien
na  die  bejaardes  en  eensames,  om  te  help  met  die
administrasie  van  die  gemeente,  om  sendinguitreike  te
organiseer of om daarmee te help. Daar is legio dinge waar
die gemeente jou kan gebruik. Kom, wees beskikbaar!

Gebed:

Here, ek bely dat ek nie genoegsaam my deel doen in die
gemeente nie. Ek onderneem om van vandag af my deel te
gee en te doen.
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Inwoners van Jerusalem

Nehemia 11:1-12:26

So 'n paar hoofstukke gelede (Neh. 7) het ons gehoor dat die
stad Jerusalem, tot groot kommer van Nehemia, maar baie yl
bewoon was. Daar was gans te min mense. Dit wil voorkom
asof  die  mense  nie  te  gretig  was  om in  die  stad  te  gaan
nesskrop nie. Ek sou beslis ook dalk een van diegene wees
wat  verkies  het  om  op  die  platteland  te  bly,  want  ek  is
gladnie lief vir enige stad nie. Gee my liewer die oop ruimtes
weg  van  al  die  stadsgeraas  en  die  gewoel.  Ander  mense
floreer  weer  daarop!  Ons  het  ook  gesien  dat  Nehemia  'n
opname laat maak het van al die inwoners van Judea, om te
bepaal wie geregtig was om in die stad te woon.

Nou  het  die  tyd  aangebreek  om  uitvoer  te  gee  aan  die
herbevolking  van  die  stad.  Vir  'n  begin  merk  ons  dat  die
volksleiers alreeds hulle intrek in die stad geneem het. Daar
het  ook  alreeds  'n  handjievol  van  die  ander  mense
aangebied dat hulle in Jerusalem sou gaan woon, en die volk
het  hulle  admireer  daarvoor.  Maar  die  res  was  maar  baie
traag om die skuif te maak.

Toe  kom  Nehemia  met  'n  blink  plan  vorendag.  In  die
onderneming wat die volk so pas plegtig voor die Here afgelê
het, het hulle onder meer belowe om hulle tiendes vir die
Here te gee. Sou dit nie ook maar 'n ander vorm van tiende
gee wees as elke tiende gesin in die stad sou gaan bly nie?
Maar hoe besluit jy nou wie moet stad toe en wie mag op
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die platteland bly? “Hieroor sal mense nie besluit nie,” kom
Nehemia  tot  die  slotsom.  “Laat  God  liewer  sélf  hieroor
besluit!”

En so werp die priesters die lot om te bepaal watter gesinne
na die stad toe moet verhuis. Niemand praat teë nie, want
dit is mos slegs God wat deur die werp van die lot iemand
kan aanwys. Nou kry Jerusalem ook 'n nuwe titel: die Heilige
Stad, want dit is God wat bepaal het wie daarin sou woon.
Hierdie  benaming  vir  Jerusalem was meestal  eers   na die
ballingskap  gebruik,  soos  ons  sien  in  Jesaja  48:2  en  52:1,
asook  Dan.  9:24,  almal  gedeeltes  wat  dateer  na  die
ballingskap.  Baie  jare  later  dui  die  benaming   vir  die
Christendom eerder op die Nuwe Jerusalem wat nog moet
kom (Openbaring 21).

Nie almal in die volk het verblyfreg gehad in Jerusalem nie.
So byvoorbeeld moes die burgers van die Noordryk, Israel in
ander  stede  gaan  bly,  en  so  ook  die  priesters,  Leviete,
tempelslawe  en  die  nakomelinge  van  die  amptenare  van
Salomo. Slegs Judeërs en Benjaminiete kon die stad bewoon,
want uiteraard behoort die Suidryk aan hulle. Die ander kom
uit die Noordryk. 

Nou volg daar 'n lang lys name van almal wat hulle in die
stad kom vestig het.  Daar word ook mense aangestel  met
spesifieke  take  en  verantwoordelikhede.  So  was  daar
byvoorbeeld Leviete wat moes toesig hou oor die werk buite
die tempel. Nog een was in beheer van die sang, en ander
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moes diens doen as poortwagters.

Die tempelslawe kon nie in die stad woon nie, maar hulle
moes naby genoeg wees om maklik by hulle dagtaak te kon
uitkom, dus word hulle  gevestig net  buite die stad op die
Ofel.

Nehemia meld ook die nedersettings buite Jerusalem waar
daar  Judeërs  gewoon  het.  Wanneer  ons  deur  die  lys  van
nedersettings blaai, dan merk ons dat nie almal Judese stede
is nie. Sommige van hulle val buite die Judese grondgebied.
Nehemia wou waarskynlik  met  hierdie  lys  toon waar  daar
oral groepe Judeërs gewoon het, net soos ons vandag kan sê
dat daar in Windhoek baie Suid-Afrikaners woon, alhoewel
dit in 'n ander land, Namibië is.

Nou  volg  daar  'n  lys  name  van  priesters  en  Leviete.  Die
interessante is dat hierdie lys saamgestel is uit verskillende
bronne.  Dit  was  ook  nie  noodwendig  Nehemia  wat  dit
geskryf  het  nie,  want  sommige van die  name dateer  lank
voor Nehemia, uit  die tyd van Serubbabel (538 vC) terwyl
ander weer dateer lank na Nehemia. Daar is selfs name wat
dateer uit die tyd van Aleksander die Grote, ongeveer 330
vC. 

Hierdie gegewens is vir ons baie belangrik, want dit verraai
die tyd waarin die boek finaal saamgestel is. Dit moes tydens
die Griekse oorheersing van 330 vC plaasgevind het. Dit sê
ook  vir  ons  dat  die  persoon  wie  se  naam  aan  die  boek
gekoppel is, nie noodwendig die enigste skrywer is nie. So
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sien ons byvoorbeeld dat die boek Jesaja nie volledig deur
die profeet Jesaja geskryf is nie. Die boek is oor 'n tydperk
van 200 jaar  geskryf,  en slegs  die  eerste  39 hoofstukke is
deur hom geskryf.  Die res is  deur verskeie ander skrywers
bygevoeg.

Iemand was onlangs baie ontnugter toe hy verneem dat die
5 boeke van Moses toe gladnie deur Moses geskryf is nie,
maar  dat  sommige  dele  van  Genesis  eers  tydens  die
ballingskap geskryf is.

Ons is geneig om die Bybel te lees met oogklappe aan. En
wanneer  ons  dan  gekonfronteer  word  deur  iemand  wat
beweer dat daar teenstrydighede in die Bybel is,  dan trap
ons klei en begin selfs twyfel. Dit is dus baie belangrik dat
ons onsself  vergewis van sulke dinge sodat ons ons kennis
van die Bybel kan verbreed.

Gebed:

Here, maak asseblief  my oë oop sodat die Bybelwaarhede
nie by my verbygaan nie.
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Die Inwyding

Nehemia 12:27-47

Dit was die jaar 1960  - ek was 'n jong seun in standerd 5.
Daardie  was  'n  baie  besonderse  jaar  in  ons  land  se
geskiedenis,  want  dit  was  die  50ste  herdenking  van  die
wording van die Unie van Suid-Afrika, toe Transvaal,  Natal,
Kaapkolonie en Vrystaat verenig het onder een regering.

Ek onthou die dag soos gister, want dit was 'n groter as groot
fees.  Vir  die  eerste  keer  in  die  geskiedenis  van  Waterval
Boven was daar vlotte soos wat jy in 'n jooloptog kry.  My
mond het skaamteloos oopgehang van pure verwondering.
Die hoërskool se kadetorkes het musiek gemaak en daar was
trompoppies.  En daar was 'n koor wat gesing het. Op een
van die vlotte het Oom Paul Kruger in lewende lywe gesit by
sy  Kruger  miljoene.  En  op 'n  ander  een het  Oom Lappies
Labuschagne met sy graaf gesit soos 'n wafferse delwer uit
Barberton, brandewynbottel en al!

Ek was natuurlik deel van die optog. Die héle dorp was deel!
Daar was 'n Kakebeenwa en 'n span rooi Afrikanerosse, en
mense in Voortrekkerdrag. Dit was 'n skouspel soos Waterval
Boven nog nóóit beleef het nie!

In hoofstuk 6 het ons gelees dat die muur van Jerusalem na
twee maande se harde werk voltooi is. Intussen was daar 'n
klomp goed wat georganiseer moes word.   'n  Muur maak
nog nie 'n stad nie! Jerusalem moes eers funksioneer soos 'n
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stad om waarlik stad te kon word. Leë huise is dooie huise.
En 'n muur wat niks het om te beskerm nie, is sinneloos. Ons
het gesien hoedat Nehemia die stad lewe gegee het deur dit
te herbevolk. En uiteindelik is Jerusalem weer die Jerusalem
van ouds, waar daar 'n gewoel van mense in die strate is.

Nou is die stad gereed om haar nuwe lewe te vier. En watter
beter manier as om 'n fees te hou om die splinternuwe mure
van die stad in te wy. Dit sal sommer die inwoners se harte
laat swel van trots.

Nehemia  het  baie  mooi  gedink  oor  hierdie  inwyding:  dit
moes 'n skouspel wees soos wat Jerusalem nog nóóit beleef
het nie. Vir elke inwoner van Jerusalem en die hele Judea
moet hierdie 'n diepe belewenis wees wat hulle altyd by sal
bly. 

Vir 'n begin is 'n fees nie 'n fees sonder musiek nie, sommer
báie  daarvan.  Hy  sal  'n  paar  groot  kore  organiseer.  Die
Leviete het júis mos sulke kore – hy sal hulle inspan! Maar
hierdie manne  is boere, verspreid regoor Judea. Hulle sal
eers bymekaargemaak moet word.

Wanneer  Nehemia  sy  beplanning  klaar  het  en  al  die
rolspelers in die stad bymekaar is, begin die voorbereidings
vir die inwydingsfees.

Wanneer die fees 'n aanvang neem, reinig al  die priesters
hulleself ritueel as teken van hulle toewyding aan die Here.
Dan volg die ganse volk wat daar in Jerusalem bymekaar is.
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Die reiniging beteken nie alleen om te bad en hulle klere te
was  nie,  dit  sluit  verder  ook  in  om  te  vas,  hulleself  te
weerhou van sekere soorte kos asook om offers aan die Here
te bring. Dit was met ander woorde 'n suiwer godsdienstige
geleentheid.

En  dan  begin  die  gróót  feestelikheid.  Nehemia  deel  die
mense in twee groepe op wat elkeen 'n optog hou van 'n
bepaalde  punt  af.  Hulle  beweeg  dan  in  twee  verskillende
rigtings  reg  rondom die  stal,  al  bo-op die  muur  langs,  en
uiteindelik  ontmoet  die  twee groepe mekaar  weer  by  die
tempel.

Esra  die  Skrifgeleerde stap heel  voor  in  die  een groep en
Nehemia lei die ander groep. Hulle word gevolg deur al die
leiers van die volk. Volgende is die musikante en die kore, en
agter hulle  die hele  volk.  Dit  moes 'n asemrowende gesig
wees om te aanskou,  derduisende mense bo-op die muur
van Jerusalem, en die musiek en koorsang wat die ganse stad
en die valleie en heuwels rondom die manjifieke stad vul.
Statig stap die ganse gemeente op hulle pad na die tempel
terwyl  hulle  lofliedere  weergalm.  Daar  het  Psalm  147
waarskynlik ontstaan: “Dit is  die Here wat Jerusalem weer
opbou, wat die verstrooides van Israel bymekaarbring. Loof
die Here, Jerusalem, prys jou God, Sion! Hy het die sluitbalke
van jou poorte sterk gemaak, jou inwoners geseën.”
Wanneer hulle by die tempel aankom, blaas die priesters op
die trompette en sing die kore. Daar word offers gebring en
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almal is uitbundig en vrolik.  Hierdie is waarlik 'n baie blye
dag! Jy kon die gejuig ver buite die mure van Jerusalem hoor
weerklink.  Nou is  die  stad  aan die  Here  gewy.  Nou  is  dit
waarlik die Heilige Stad!

Verskeie reëlings word nou getref, soos diensbeurte en take
vir priesters, koorsangers en poortwagte. Daar heers 'n gees
van  groot  optimisme  onder  die  volk.  Waar  hulle  'n  paar
maande  gelede  nog  onder  die  donker  kombers  van
moedeloosheid  geleef  het,  sien  hulle  skielik  nou  'n  blink
toekoms vir hulleself voorlê. En die stad word die simbool
van God se teenwoordigheid.

Vandag is dit nie Jerusalem nie, maar ek en jy as gelowiges
wat  die  simbool  is  van  God  se  teenwoordigheid.  Ons  is
immers  die  tempel  van  God!  Leef  ons  werklik  daardie
Godsteenwoordigheid elke dag ten volle uit? Sien mense die
Here in ons alledaagse lewe?

Gebed:

Here, leer my om elke dag heilig voor U te lewe.
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Jerusalem Verval

Nehemia 13:1-22

Die inwydingsfees was 'n groot heerlikheid. Daar is sommer
gróót makitie gehou. Maar 'n fees tot eer van God mag nooit
gepaardgaan sonder die Woord van God nie. En só het hulle
dan ook gedoen, om uit die Woord te lees. En dan lees hulle
op daardie mooi dag 'n ontstellende ding: In Deut.  23:3-6
staan daar geskrywe dat geen Ammoniet of Moabiet in die
gemeente opgeneem mag word nie. Dit was as gevolg van
twee insidente waar hierdie twee volke in groot vyandskap
met die volk gestaan het. 

Aangesien die hele stad nou heilig was en gevolglik gesien is
as 'n tempel van God, moet die bepalinge wat in die tempel
gegeld het nou ook na die res van die stad uitgebrei word.
Die  stad  word  dus  nou  'n  simbool  van  God  se
teenwoordigheid.

As ons hierdie bepaling simbolies kan deurtrek na ons lewe
vandag, dan gaan dit hier oor wat in die kerk gebeur teenoor
wat daar buite gebeur. Wat in die kerk (tempel) geld, moet
ook  buite  die  kerk  (in  die  stad)  geld.  Jou  Sondagoptrede,
waar  jy  die  Here  dien  met  alles  in  jou,  moet  ook  jou
Maandag- en selfs jou Donderdagoptrede wees!

Nehemia se termyn van twaalf jaar as goewerneur van Juda
het egter nou tot 'n einde gekom, en dit het tyd geword om
terug  te  keer  na  Susan,  waar  hy  steeds  in  diens  van  die
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koning was.

'n Paar jaar later kry Nehemia weer die geleentheid om 'n
besoek te bring aan sy geliefde stad Jerusalem. Dit is  met
groot  opgewondenheid  dat  hy  die  lang  reis  aanpak.  In  sy
geestesoog  het  hy  sékerlik  gesien  hoe  wonderlik  die
gemeente gegroei het tydens sy afwesigheid en hoedat die
stad blom.

'n Tyd gelede het ek die geleentheid gekry om die plaas te
besoek waar ek grootgeword het. Ek was baie opgewonde
oor die wonderlike vooruitsig. Maar toe ek daar aanland is
ek bitter teleurgestel. Die dinge wat my met groot nostalgie
gevul  het,  het byna in die vergetelheid verdwyn.  Die dam
wat Oupa gebou het,  en waar ek menigmaal  forel  gevang
het,  was  totaal  toegeslik.  Die  fontein  waar  ek  plat  op  my
maag  gelê  het  en  my  trommeldik  gedrink  het  aan  die
heerlike  soet  water,  was totaal  toegegroei.  En die  ou huis
was nie meer dieselfde nie.

Wanneer  Nehemia  in  Jerusalem  aankom,  vind  hy  'n
verwaarloosde tempel.  Al  sy  harde werk sowel  as  dié van
Esra was ongedaan gemaak. Die priester Eljasib het intussen
vir  Tobija,  die Ammoniet 'n vertrek in die tempelkompleks
ingerig. Sulke mense was nie eers geregtig om die kompleks
te  besoek  nie!  Nou  bly  hy  hier!  Het  die  plegtige
onderneming  wat  die  volksleiers  en  die  inwoners  gemaak
het teenoor God, net verdwyn? Was dit niks meer as veldiep
nie?
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Die afgelope naweek het die MPA span van Moreleta Park vir
ons  gemeente  'n  Leierskapsfokus  aangebied.  Daar  is
wonderlike dinge ervaar en baie mense het mooi dinge aan
die Here belowe. Al hierdie dinge sal egter niksseggend wees
as die beloftes nie diep uit die hart gekom het nie. Ek glo
graag dat almal  daar baie ernstig was.  Godsdiens beteken
om God te dien met jou hele hart. As dit nie die geval is nie,
dan word godsdiens 'n middel wat jóú dien. Stel jy jouself en
jou eie idees werklik ondergeskik aan wat God van jou vra?

Dit is interessant dat wanneer ons geloofsbande slap begin
raak, dan is die eerste ding wat jy sien, dalende finansiële
bydraes aan die gemeente. En dit is presies net wat Nehemia
hier beleef. Daar was nie meer geld om vir die Leviete en
priesters  te  sorg  nie,  gevolglik  was  hulle  verplig  om hulle
tempelwerk te laat staan en terug te gaan plaas toe om aan
die lewe te bly. Daar was nie meer sangers om mooi musiek
te maak tot eer van God nie, en die tempelgebou het verval
in verwaarlosing. Daar was boonop algemeen handel gedryf
op die Sabbat, iets wat bitter verkeerd was.

Nehemia was briesend oor die toedrag van sake, en hy moes
dringend  ingryp  in  die  droewige  situasie.  Tobija  word
uitgesmyt,  want  hierdie  Ammoniet  hoort  beslis  nie  in  die
tempel nie.  Die Leviete word in hulle  diens herstel  en die
volk word aangesê om hulle deel by te bring, hulle tiendes
en dankoffers.  Die handel op die Sabbat word verbied, en
net om doodseker te maak dat dit nie weer gebeur nie, laat
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Nehemia  die  stadspoorte  sluit  op  'n  Vrydagaand  teen
sononder,  sodat  niemand  die  stad  kan  binnekom  met
handelsware nie. Dit word eers weer Saterdagaand, wanneer
die Sabbat verby is oopgemaak.

Boonop word die handelaars wat intussen op 'n Vrydagaand
voor die poorte kom slaap het in afwagting van die opening
van die poorte, daar verwilder. 

Dit  is  tragies  om  te  sien  hoedat  'n  gelowige  se  hele
lewensoptrede verwêreld as hy verslap in sy toewyding aan
die Here. Ons moet dus waak en bid,  en elke dag onsself
opnuut toewy aan Hom. Ek moet myself elke dag die vraag
afvra, of ek nog 'n lewende verhouding met die Here het. Is
ek  nog  waarlik  Geesvervuld?  Tree  ek  op  soos  'n
Geesvervulde mens? Leef ek nog in totale afhanklikheid van
Hom alleen?

Gebed:

Here, ek wil myself vandag opnuut totaal aan U toewy. Vul
asseblief my hele wese met U Heilige Gees.
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Vreemde Vroue

Nehemia 13:23-31

Al te dikwels het ek al gehoor dat 'n meisie vertel van die
man  van  haar  drome.  En  dan  is  hierdie  Adonis  'n  totaal
ongelowige wat soms nog boonop roekeloos lewe of 'n baie
duistere  geheim  saam  met  hom  ronddra.  Die  meisie
daarteenoor, is 'n gelowige. “Ek sal hom regkry,” sê sy dan
gewoonlik  met  sterretjies  in  haar  oë,  “ek  sal  van  hom  'n
Christen maak!”

Nege  uit  die  tien  keer  loop  daardie  huwelik  op  die  rotse
binne  'n  paar  jaar  met  'n  uiters  ontnugterde vroutjie  wat
diep seergekry  het.  In  plaas daarvan dat  sy  hom reggekry
het, het hy net baie erger geraak. Hy het haar van die kerk af
weggerokkel en haar geloof het 'n ernstige knou gekry. Nou
sukkel sy om by die geloofsgemeenskap in te skakel, want sy
vertrou niemand meer nie.

Hierdie soort verhaal speel hom daagliks af. Maar dit is iets
wat  al  'n  baie  ver  pad  kom.  Regdeur  die  Bybel  lees  ons
soortgelyke verhale. Die sterk man wat al voor sy geboorte
aan die Here gewy was, Simson, kry sterretjies in sy oë as hy
na die verleidelike Filistynse meisies kyk. Hy laat hom verlei
deur hierdie afgodsaanbiddende skoonhede, en die uiteinde
is dat hy tot 'n groot val kom.

Die wyse Salomo, wie se mooi gebed tot God was dat hy nie
aardse  rykdom  begeer  nie,  maar  slegs  Goddelike  wysheid
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sodat hy goed kan regeer volgens die wil van God, laat hom
ook verlei. Wanneer hy 'n mooi vrou sien, skitter sy ogies, en
hy begin sommer 'n versameling. Normale mense versamel
seëls, maar nie Salomo nie! Sy versameling trek naderhand
hier by 'n duisend bruidjies. En die groot probleem is dat die
grootste  gros  van  hulle  heidense  meisies  is  wat  afgode
aanbid.  Salomo  laat  hom  uiteindelik  meesleur  deur  die
afgodsdienende  skoonhede,  en  sy  val  was  weereens  baie
groot.

En nou, baie jare later,  wanneer Nehemia 'n besoek bring
aan  Jerusalem,  moet  hy  tot  sy  groot  skok  sien  dat  sy
volksgenote begin ondertrou het met heidense vroue. Daar
was  oral  in  die  stad  mans  wat  met  Moabitiese  of
Ammonietiese vroue aan die arm geloop het. Die kinders het
nie eers meer Judees gepraat nie, maar Asdods of die een of
ander vreemde taal!

Nehemia was woedend! Hy het geraas, vervloek, geslaan en
selfs iemand se hare uitgetrek, so kwaad was hy. Wat het die
mense besiel om sulke dinge te doen? Hoe kon ouers toelaat
dat  hulle  kinders  met hierdie  heidene trou? Ons is  eintlik
geskok om hierdie man wat so hoog in aansien was so te sien
optree. Maar dit beklemtoon net hoe erg Nehemia geraak is
deur die situasie. Hulle het alweer ontrou geword aan God,
dit is waarop dit neerkom, dit is baie erg!

En die ergste van alles  was dat  dit  nie alleen die gewone
mense was wat sulke dinge gedoen het nie. Die hoëpriester
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Eljasib se eie kleinseun het gaan staan en trou met die groot
belhamel Sanballat  se dogter.   Nehemia het die jong man
summier  sonder  seremonie  weggejaag!  Hoe  kón  hy?!
Nehemia het hom uit die gemeente verban.

Nehemia  se  optrede  is  baie  kras  en  drasties,  mens  kan
amper  sê  onmenslik.  Ons  menseregtekommissie  sou  hom
beslis daaroor voor stok gekry het! Maar ons moet onthou
dat sy woede en frustrasie oor baie meer gegaan het as 'n
blote wetsoortreding. Dit gaan hier oor die eer van God wat
aangetas word. En daarmee saam is die diens van die Here
ook ernstig geknou. Sulke dinge kan bloot nie geduld word
nie!

En dan bid Nehemia. Hy herinner die Here daaraan dat hy
(Nehemia) baie hard gewerk het om die suiwerheid van die
leer tot stand te bring, en om die tempeldiens vlot te laat
verloop.  En  nou  het  hierdie  spul  gekom  en  alles  weer
besoedel!

Ons moet vandag onthou dat ons in 'n gebroke wêreld bly.
Dit is erg besoedel deur die sonde, en ons kan maar net nie
van die sonde en sy gevolge af wegkom nie. Dikwels het ons
die mooiste voornemens, maar dan kom daar maar weer 'n
terugslag en alles stort in duie. Géén gemeenskap, nie eers
'n kerklike gemeenskap is daarteen gevrywaar nie. Oral sien
ons hoedat selfsug, genot en mense se persoonlike voordeel
hulle tol eis.

Daarom is dit só bitter nodig dat ons as gelowiges mekaar
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gedurig  sal  bystaan.  Ons  moet  waak  daarteen  dat  hierdie
dinge nie ongemerk in ons geloofsgemeenskap insluip nie.
En wanneer ons die geringste tekens daarvan opmerk, moet
ons mekaar vermaan, aanmoedig en ondersteun sodat een
van  ons  nie  dalk  in  die  strik  trap  nie.  Daarom  is  dit  so
geweldig  belangrik  dat  ons  as  gelowiges  gereeld  die
eredienste  en  ander  byeenkomste  van  die  gemeente  sal
bywoon.  Dit  is  ook  hier  waar  die  onskatbare  waarde  van
kleingroepe of selgroepe lê. As jy nog nie deel van een is nie,
is dit dalk nóú die tyd om in te skakel!

Ter afsluiting moet ek dalk noem dat die werk van Esra en
Nehemia  'n  totaal  nuwe  era  in  die  Joodse  gemeenskap
ingelei  het  om  dit  te  vorm  tot  dít  wat  ons  in  die  Nuwe
Testament ervaar. Die wet het uiters belangrik geword sodat
mense wetties begin leef het sonder om die ware betekenis
daarvan te verstaan.

Gebed:

Here, dankie vir dít wat ons van Nehemia kon leer.
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