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28 december: Terugkijken
Lees Nehemia 1:1-7
Stel je voor dat je door soldaten uit je huis wordt gehaald en meegenomen
wordt naar een ander land. Dat is met Nehemia en heel veel andere
Israëlieten gebeurd. Ze zijn door soldaten uit hun huizen in Jeruzalem
gehaald en meegenomen naar Babel. Daar moeten ze aan het werk voor de
vijand. Nehemia werkt in het paleis van de koning van Babel. Hij is daar
schenker. Dat betekent dat hij moet zorgen voor de wijn en het drinken van de
koning.
Op een dag krijgt hij bezoek van mensen uit Israël. Zij vertellen hem hoe het
in Jeruzalem is. De tempel is verwoest, huizen zijn ingestort, de muur om de
stad is stuk en de poorten zijn met vuur verbrand. Nehemia huilt als hij dit
hoort. Hij wil niet eten en bidt steeds tot God. Nehemia kijkt terug. Wat is er
toch allemaal gebeurd? Het is niet de schuld van God, maar van de
Israëlieten. ‘U bent goed voor ons, maar wij zondigen tegen U. U zorgt voor
mensen die U liefhebben en Uw geboden houden, maar wij willen niet naar
Uw Woord en wet luisteren’.
Er is weer bijna een jaar voorbij. Laten wij ook terugkijken. Wat zie je dan?
Wat zeg je dan? Word je dan ook verdrietig net als Nehemia? Zie je dat de
HEERE wel goed voor jou geweest is, maar dat jij zoveel zonden gedaan hebt
tegen de HEERE? Vertel het maar eerlijk aan de HEERE en bid om
vergeving!
Om te bespreken
Wat kunnen wij leren van het gebed van Nehemia?

29 december: Vooruitkijken
Lees Nehemia 1:8-11
Nehemia zit gevangen in Babel. Hij mag wel werken, maar hij is niet in zijn
eigen huis en in zijn eigen land. Nehemia weet wel hoe dat komt. Israël heeft
gezondigd. Als Nehemia terugkijkt, ziet hij ontelbaar veel zonden. Daarom
heeft de HEERE de vijanden laten komen en veel Israëlieten naar Babel
gebracht. Al in de tijd van Mozes had God gezegd dat dit de straf zou zijn als
de Israëlieten Hem niet zouden dienen en niet zouden leven volgens Zijn
geboden. Nehemia kent de Bijbel goed. Hij weet dat de HEERE ook gezegd
heeft dat de Israëlieten weer terug zullen gaan naar hun eigen land. Er zal een
dag komen dan zal de ballingschap voorbij zijn. Dan zal de HEERE Israël
verlossen van de vijanden. Dan is de gevangenschap voorbij en zijn de
Israëlieten weer vrij. Dan zullen de Israëlieten de HEERE weer dienen en weer
naar de tempel in Jeruzalem gaan. Nehemia vraagt aan de HEERE of die tijd
gekomen mag zijn en of hij terug naar Jeruzalem mag gaan.
Als jij terugkijkt naar het achterliggende jaar, moet je dan ook zeggen dat je
gevangen zit in de zonde? Kijk niet alleen terug, maar kijk ook vooruit. Er is
een Verlosser, een Losmaker, Iemand die jou kan bevrijden uit de zonde zoals
God Israël bevrijdde uit de ballingschap. Het is de Heere Jezus. De
achterliggende dagen heb je veel over Hem gehoord. Hij is naar deze aarde
gekomen om gevangenen vrijheid te geven!
Om te bespreken
Waarom heb je de Heere Jezus nodig? Hoe kun je dat in je gebed vragen?
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30 december: Biddend verder
Lees Nehemia 2:1-6
Soms kun je aan het gezicht van iemand zien dat er iets aan de hand is. Zo is
het bij Nehemia ook. Als hij wijn voor de koning inschenkt, ziet de koning iets
aan Nehemia. Nehemia kijkt verdrietig. De koning vraagt aan Nehemia wat er
is. Nehemia schrikt. Bij de koning mag je helemaal niet verdrietig kijken. In het
paleis moet je altijd blij kijken. Gelukkig mag Nehemia het uitleggen. Met zijn
ogen open en zonder zijn handen te vouwen, bidt hij in zijn hart tot God. Hij
vraagt of de HEERE hem de goede woorden wil geven en of de koning niet
boos zal zijn. Nehemia vertelt tegen de koning dat hij gehoord heeft dat
Jeruzalem in puin ligt. Hij vraagt of hij naar Jeruzalem mag gaan om de stad
weer op te bouwen. De koning vindt het goed. Daar zorgt de HEERE voor.
Nog een paar dagen en dan gaat Nehemia op reis. Hij laat Babel achter en
gaat naar Jeruzalem: een nieuwe en onbekende toekomst tegemoet.
Ons leven is ook een reis. Als de Heere het geeft, laten we morgen het oude
jaar achter ons en gaan we een nieuw jaar in. Je weet wat er het
achterliggende jaar allemaal is gebeurd, maar je weet niet wat er in het nieuwe
jaar allemaal zal gebeuren. Het is een onbekende toekomst die je alleen met
de Heere kunt gaan.
Om te bespreken
Wie heb je nodig voor een onbekende toekomst? Nehemia had een biddend leven. Steeds
staat er: ‘En hij bad tot God van de hemel’. Waarom is het belangrijk om een biddend leven te
hebben?

31 december: Op reis
Lees Nehemia 2:7-10
Nehemia gaat op reis. Hij gaat uit Susan, de hoofdstad van Babel, naar
Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Om daar te komen, moet Nehemia de
grens over. Als wij de grens overgaan, nemen we een paspoort mee. Met een
paspoort heb je toestemming om de grens over te gaan. In de tijd van
Nehemia waren er nog geen paspoorten. Nehemia krijgt een brief van de
koning mee. In de brief staat dat hij toestemming van de koning heeft om naar
Jeruzalem te gaan. In de tijd van Nehemia was reizen gevaarlijk. Daarom geeft
de koning Nehemia ook beveiligers mee: soldaten die hem bewaken. Ook
krijgt Nehemia bouwmaterialen mee: hout om de tempel en de stadsmuur te
repareren. Nehemia vindt het bijzonder dat hij dit allemaal mee krijgt. Hij weet
dat de Heere hiervoor zorgt. Hoor maar wat hij zegt: ‘naar de goede hand
mijns Gods over mij’.
De komende nacht gaan wij ook een grens over. Geen grens van een land,
maar de grens van een jaar. Dan laten we het oude jaar achter ons en gaan
we een nieuw jaar in. De Heere geeft ons ook veel mee: een gezin, een huis,
eten, drinken, kleding, Zijn Woord. Zie je daarin ook ‘de goede hand Gods over
jouw leven’?
Toen Mozes met het volk Israël op reis was, vroeg Hij of de HEERE mee wilde
gaan. Hij durfde niet verder te gaan zonder de HEERE. Is dat bij jou ook zo?
Om te bespreken
Wat vroeg Mozes (Exodus 33:15)? Wat betekent dat voor ons leven?
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1 januari: Inspectie
Lees Nehemia 2:11-16
Nehemia is in Jeruzalem aangekomen. Wat gaat hij doen? Hij gaat op
onderzoek uit. Hij gaat de stad inspecteren. Met een klein groepje mannen
maakt hij een rondrit door de stad. Hij kijkt hoe het is met de poorten en de
muren van de stad. Sommige stukken zijn zo verwoest dat het dier waarop
Nehemia zit er niet eens lopen kan. Zo ziet Nehemia wat er gedaan moet
worden en waar ze met elkaar aan moeten werken.
Wij zijn in een nieuw jaar aangekomen. Doe net als Nehemia. Ga op
onderzoek uit. Nee, je hoeft niet naar je woonplaats te kijken. Je hoeft ook niet
jullie huis te inspecteren. Dat zit allemaal wel goed. Waar moet je dan wel naar
kijken? Let eens op je levenshuis: kijk eens naar jezelf. Jij hebt ook poorten: je
ogen en je oren – je oogpoort en je oorpoort. Staan die open voor alles? Is er
beveiliging? Of valt er wat te repareren? Laat niets door je oogpoort en je
oorpoort naar binnen komen wat tegen Gods Woord ingaat en zondig is.
Bewaak je oog. Bewaak je oor. Jij hebt ook muren: regels in het gezin,
afspraken met je ouders, een filter op internet en dergelijke. Hoe is het met de
muren om je leven? Probeer je eroverheen te klimmen? Of laat je je erdoor
tegenhouden? Dat is de bedoeling ervan. De beste muur die om je leven kan
staan, is de Heere Zelf. Hij wordt in de Bijbel een vurige Muur genoemd. Daar
komt geen vijand doorheen. Laat de Heere de Beveiliger van je leven zijn!
Om te bespreken
Welke woorden gebruikt de Bijbel nog meer om te laten zien dat de Heere de beste Beveiliger
van je leven is (zie bijvoorbeeld Psalm 91:1 of Psalm 18:3). Hoe veilig ben je bij Hem?

2 januari: Aan het werk
Lees Nehemia 2:16-20
Nehemia is op verkenning uit geweest in Jeruzalem. Hij heeft gezien waar de
stad verwoest is en wat er allemaal opgebouwd moet worden. Nu gaat hij met
de overheden praten, de mensen die het voor het zeggen hebben in
Jeruzalem. Hij roept hen op: ‘Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen’.
Nehemia vertelt eerlijk dat ze dat niet in eigen kracht kunnen. Hij vertelt dat de
Heere hem hiertoe opgeroepen heeft en hoe de Heere ervoor heeft gezorgd
dat de koning van Babel het goed vond. De mannen zijn onder de indruk van
wat de Heere gedaan heeft en willen Nehemia helpen: laten we bouwen. Ze
krijgen moed door wat Nehemia vertelt en gaan aan het werk. Er zijn vijanden
die niet willen dat de stad herbouwd gaan worden. Ze spotten met de
Israëlieten. Het is bijzonder hoe Nehemia reageert. Hij laat niet zien hoe sterk
hij is. Hij zegt niet dat dit hem best wel gaat lukken. Nee, Nehemia wijst op
God: de God van de hemel, Die zal het ons doen gelukken.
In het nieuwe jaar zal er weer veel werk te doen zijn: in het gezin, op school, in
de kerk, op het werk. Net als Nehemia en de andere mannen kun je aan het
begin van een nieuw jaar zeggen: ‘We zullen ons opmaken en bouwen’. De
Heere wil dat we ons best doen. Maar laten we het niet in eigen kracht doen.
Dan komt er niets van terecht. Je hebt de God van de hemel nodig bij alle
dingen die je op aarde doet.
Om te bespreken
In dit Bijbelgedeelte hoor je: ‘Bid en werk’. Wat betekent dat voor jouw leven?
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4 januari: Ook vijanden
Lees Nehemia 4:1-9
Weet je wat spot is? Heb je het weleens gehad dat iemand je uitlacht omdat je
naar de kerk gaat? Of dat een klasgenootje je bespottelijk maakt omdat je een
oude vrouw uit de kerk helpt? Nehemia en zijn helpers worden ook
uitgelachen. Hoe reageren ze? Ze schelden niet terug, maar vertellen het
tegen de Heere. Ze stoppen niet waarmee ze bezig zijn, maar werken gewoon
door. De vijanden gaan ook door. Ze bedenken een plan om de Israëlieten aan
te vallen. Weer gaan Nehemia en zijn helpers bidden. Ook zetten ze
wachtposten neer, zodat die kunnen waarschuwen als de vijanden komen.
Hoor je wat Nehemia en zijn helpers doen? Bidden en werken. Nehemia
spreekt ze moed in (vers 15): Wees niet bang. Let niet op de vijanden. Let op
de Heere. Kijk omhoog. En houd tegelijk je doel voor ogen. Laat je niet van je
werk afhouden. Doe jij zo ook maar. Ook al wordt je uitgelachen als je je best
doet… Ook al wordt je bespot als je iemand helpt… Ook al vinden ze het raar
dat je naar de kerk gaat… Ook al kijken ze op je neer als je leeft zoals de
Heere zegt en niet mee wilt doen met verkeerde dingen. Vertel alles aan de
Heere. Vraag Hem om kracht om vol te houden. Niet alleen de eerste dagen
van het jaar, maar alle dagen. Als je de Heere mag kennen, wil je Hem uit
liefde dienen – wat anderen daar ook van vinden.
Om te bespreken
Wat zijn de grootste vijanden van je leven (Catechismus, Vraag en Antwoord 127)? Hoe kun je
tegen hen strijden?
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5 januari: Geestelijke strijd
Lees: Nehemia 4:16-23
Je kunt behoorlijk veel last hebben van mensen die je uitlachen of bespottelijk
maken. Het kan je veel pijn doen. Toch is dat het ergste niet in het leven. De
grootste vijanden zijn de duivel, de zonde en de wereld. Heb je van die
vijanden ook last? Voel je weleens dat de duivel je aanport om verkeerde
dingen te doen? Voel je weleens dat je hart helemaal niet wil wat de Heere wil?
Voel je weleens hoe de wereld aan je trekt om je bij de Heere vandaan te
houden? Dat wordt de geestelijke strijd genoemd.
Hoe moet je daartegen vechten? Net als Nehemia doet: waken en bidden,
werken en strijden. Waken is: op wacht staan, opletten, wakker zijn. Bidden is:
alles tegen de Heere vertellen. Werken is: doorgaan met de dingen die je moet
doen, niet moedeloos worden. Strijden is: ingrijpen en vechten waar het nodig
is. Nehemia en zijn helpers hebben in de ene hand gereedschap en in de
andere hand een geweer. Hun handen vouwen kunnen ze niet, maar bidden
doen ze wel. Ze bidden met hun ogen open en zonder hun handen te vouwen.
Nehemia weet dat het gebed het beste wapen is. Hij zegt: ‘Onze God zal voor
ons strijden’.
Komt de vijand op je af? Proberen de duivel, de zonde of de wereld je te
verleiden? De Bijbel zegt: ‘Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt!’ De
Bijbel zegt ook: ‘Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan
tegen de listige omleidingen [=verleidingen] van de duivel’. Dan ben je krachtig
in de Heere. En Hij is de Sterkste. Voor Hem gaan de duivel, de zonde en de
wereld op de vlucht.
Om te bespreken
Wat zijn wapens in de geestelijke strijd (Efeze 6:13-18)?
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