
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schets 5 – Op wie lijk jij eigenlijk? 

 
A. Doel 

 
1. Betekenis benoemen. De achtergronden van de misstanden uitleggen en het Asdodisch spreken 

uitgebreid bespreken. Een echte christen lijkt op Christus en niet op iemand uit Asdod. 
2. Actualiteit aangeven. De vier misstanden uit hoofdstuk 13 doortrekken naar de tijd van nu in 

onze kerken. 
3. Christus centraal stellen – de persoonlijke spits. Als je op Christus gaat lijken, ga je denken zoals 

Hij dacht: over Zijn Vader, over het gebed, over de sabbat (zondag), over de zonde, over het 
Woord van God, over de naaste, over de wederkomst, enz. Christus hield in alles rekening met 
Zijn Vader, had een bijzonder gebedsleven, ging elke sabbat naar de synagoge, kon de zonde niet 
verdragen, had een grote liefde voor het Woord van God, was met innerlijke ontferming 
bewogen over zijn naaste en verlangde naar de wederkomst. 

 
 
B. Achtergrondinformatie 

 
Maatregelen tegen misbruiken (Neh. 13) 
‘Opgaan, blinken en verzinken’. We kennen het gezegde. Er mocht na de dankbare inwijding van 
Jeruzalems muren en poorten in hoofdstuk 12 wel wat anders verwacht worden! Maar het laatste 
hoofdstuk laat een grote achteruitgang zien! Misbruiken zijn ingeslopen. Waar is Nehemia? Waarom 
voorkomt hij dit niet? Nehemia is afwezig. In het 32e jaar van koning Arthahsasta van Perzië is hij naar 
Susan teruggekeerd, vers 6. Hij had immers beloofd na volbrachte arbeid terug te keren (Neh.2:6). 
Wat gaat er allemaal mis tijdens zijn afwezigheid? Om te beginnen is voor Tobia, één van Nehemia's 
felste tegenstanders (Neh. 2:10; Neh. 4:3), een grote kamer ingeruimd in één van de vertrekken van de 
tempel. Deze Tobia was door zijn huwelijk verzwagerd aan de edelen van Juda en als zodanig met 
velen van hen bevriend (Neh. 6:17-19). Zo had hij niet te klagen: een riante woning in de tempel. Maar 
als Nehemia uit Susan terug is, maakt hij korte metten met deze gemene indringer. Hij werpt hem met 
z'n meubilair erbij naar buiten! Het door deze heiden verontreinigde heiligdom wordt schoongeboend 
(gezuiverd). 
Het tweede. Waar zijn de Levieten gebleven? Als Nehemia weer terug is, ontdekt hij dat de Levieten 
niet meer op hun post zijn. Noodgedwongen zijn ze naar het platteland getrokken, omdat het met de 
zorg voor hun levensonderhoud kwalijk gesteld is. De bepalingen van het verbond (zie Neh. 10:37) 
functioneren niet. De wettelijk overeengekomen tienden en andere afdrachten voor de dienaren van 
het heiligdom worden niet ontvangen. Nehemia roept dadelijk de overheden ter verantwoording. Er 
moet gezorgd worden dat aan deze wantoestand een einde komt. Zo worden de Levieten weer 
teruggebracht en in ere hersteld. Betrouwbare mannen worden tot schatmeesters aangesteld. Zij 
zullen er op toezien dat de Levieten niet tekort komen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het derde. Ook de sabbatsrust wordt geschonden. Wijn, druiven en vijgen worden op de sabbat 
aangevoerd om in de stad verhandeld te worden. Degenen die levensmiddelen op de sabbat 
verkopen, worden door Nehemia gewaarschuwd. Ook de Tyriërs kwamen met vis en andere 
koopwaar, om die op de sabbat te verkopen. Nehemia verwijt de overheden dat zij de rustdag 
ontheiligen door deze handel op de sabbat toe te laten. De stadspoorten worden op vrijdagavond 
gesloten en gaan pas open als de sabbat voorbij is! Tegen sommige kooplieden die buiten de poorten 
overnachten met het doel stiekem hun artikelen binnen te smokkelen, dreigt Nehemia met geweld, 
waarna men van deze mensen verder geen last meer heeft. 
Tenslotte. Sommigen van de Joden hadden zich niet gehouden aan de wet en waren met vrouwen van 
vreemde volken getrouwd. Nehemia stelt zelfs vast dat er kinderen zijn die niet in staat zijn om joods 
te spreken! Hun taal is ‘half-Asdodisch’, naar de bekende Filistijnse stad Asdod. Waarschijnlijk hadden 
die kinderen niet alleen de taal van de heidenen overgenomen, maar ook de gewoonten en de cultuur 
en wat  nog het ergst is: de verleiding van de afgoderij. Nehemia spreekt de vloek over zulke afvallige 
Joden uit en laat hen zweren om hun zonen en dochters niet met heidense mannen en vrouwen te 
laten trouwen.  
Zo heft Nehemia bij zijn tweede komst met stevige maatregelen de misbruiken op. Hier wijst alles 
op Christus, de ware Reformator. Hij heeft tijdens Zijn omwandeling op aarde tot tweemaal toe het 
tempelplein gereinigd. Het weer gemaakt tot een plaats van het gebed. Zijn tweede komst zal 
voorgoed alle misstanden in kerk en wereld beëindigen. In Nehemia zien we iets van Zijn eerste en 
tweede komst en van Zijn werk. 
 
Suggesties voor verdieping 

 Bijbel: Mal. 2:1-9 

 Geloofsbelijdenis: H.C. zondag 12 en 38 

 Literatuur: 
Drs. P. Cammeraat – Leren en Leven – Uitgeverij Kok, Kampen 
Ds. J.H. Velema – Biddend Bouwen – Uitgeverij Groen, Heerenveen  
Ds. C.G. Vreugdenhil – Nehemia, een man van gebed en volharding – Uitgeverij Boekhout, 
Scherpenisse (zie voor deze preken over Nehemia ook www.prekenweb.nl)  

 
 
C. Suggesties voor de avondinvulling 
 

Alternatieve startopdracht 

Begin met vraag 3. Geef ze een briefje en vertel dat Nehemia op hun kamer komt. Laat ze 
opschrijven waar Nehemia blij mee is in hun kamer. Zijn er ook dingen die hij weg zal moeten 
gooien? Dwing ze niet om alles voor te lezen. Het briefje mogen ze zelf houden. 

Tip: Omdat we in deze Handreiking het hele boek Nehemia willen behandelen, kunnen de te lezen 
Bijbelgedeelten voor een (jonge) groep wat lang zijn. Je kunt er als leidinggevende voor kiezen een 

http://www.prekenweb.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aantal verzen samen te vatten en de rest met elkaar te lezen, zodat de jongeren toch de hoofdlijn 
vasthouden. 
 
Het boek Nehemia is best lastig voor -16 jongeren. Om de geschiedenis dichtbij te brengen, doen 
we dat vanuit het perspectief van de zoon van Nehemia. Om duidelijk te maken dat dit een 
fantasiepersoon is, verwoorden we dat in schets 1: “John moet een inleiding schrijven voor de -16 
over Nehemia. Ineens krijgt hij een super-idee! Als hij nu eens net doet of hij een zoon van 
Nehemia is…” Verwoord als leidinggevende richting je jongeren duidelijk dat de gebeurtenissen 
wáár zijn, maar dat de persoon Nathan ben Nehemia bedacht is.  

Niveau 1  Niveau 2 

Bijbel 
Neh. 13 
 
1. Waar was Nehemia geweest? 
2. Wie was er in de tempel gaan wonen? 
3. Waar waren de Levieten? 
4. Wat deden de Tyriërs?  
5. Wat bidt Nehemia in het laatste vers? 

Bijbel 
Neh. 13 en Mal. 2:1-9 (dezelfde tijd als in Neh. 13) 
 
1. Welke volken worden genoemd in vers 1? 
2. Waarom worden ze genoemd? 
3. Wie gaf deze kamer aan Tobia? 
4. Waarom waren de Levieten weggegaan? 
5. Welke ontheiliging uit Neh. 13 vinden we in 

Mal. 2 terug? 

Keuzevragen 

1, Baantje (pag. 28), 3, 4, 5 6, Stellingen 1 en 4 
 

Keuzevragen 

1, Baantje (pag. 28), 2, 4, 5, 6 of 7, Stellingen  

Overige verwerking 

Teken (of schrijf) voorbeelden van de wereld 
(Asdod) en voorbeelden die bij een leven met de 
Heere thuishoren.  
Dit kan ook met reclamemateriaal, folders en 
tijdschriften. 

Overige verwerking 

Kopieer een klein stukje uit een boek van 
Spurgeon of Ryle en lees dit met elkaar. Het 
liefst een stukje speciaal voor jongeren. 
Begrijpen ze deze Bijbelse taal of is het echt iets 
van een andere planeet? Stimuleer ze om 
eenvoudige boekjes te lezen waardoor ze de 
zaken van de Bijbel zich eigen maken. 

 
 
D. Antwoorden en suggesties 

Startopdracht (pag. 26)  
Maak een briefje in een onverstaanbare zelfverzonnen taal en lees dit briefje voor. Laat de jongeren 
reageren en verwerk in je gesprek dat het vanavond o.a. gaat over Joodse kinderen voor wie de taal 
van de Bijbel net zo onbegrijpelijk was als wat ze nu gehoord hebben van het zelfverzonnen briefje.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeldbriefje:  
“Tje nu goi bi hes fa jumionufe nu so te lase bo. Ni vertjudiomer tja terojorim ga ens.” 
 
Vraag 
1. Bij elkaar horen: 

a. Ontheiliging van Gods huis – vers4 en 5 – De heidense Tobia woont in de tempel – 
Tegenstander woont in kerk. 
b. Verwaarlozen van de Levieten – vers 10 – Levieten zijn weggestuurd en er worden geen 
tienden meer gegeven – Geen geld meer over voor de dienst van de Heere. 
c. Ontheiliging van de Sabbat – vers 15 en 16 – Handel op de sabbat – Geen zondagsrust meer. 
d. Ontheiliging van het huwelijk – vers 23 en 24 – Gemengde huwelijken waardoor je op 
iemand uit Asdod gaat lijken – Trouwen met iemand van een ander of geen geloof. 

 
Uitleg: 
a. De satan is de meest trouwe kerkbezoeker. Hij zal er alles aan doen om te zorgen dat het 
Evangelie geen harten bereikt. Bovendien woont hij van nature in ons hart. Maar de Heere 
Jezus is machtiger dan de satan. Hij kan alle Tobia’s uitwerpen. 
b. Ook tegenwoordig wordt er steeds minder aan de dienst van de Heere gegeven. We hebben 
heel veel geld voor onszelf nodig en laten niet alleen de Heere, maar ook onze naaste in de kou 
staan.  
c. Steeds meer winkels en bedrijven gaan op zondag open. 
d. Wanneer je het eigendom van Christus bent geworden, word je ook naar Zijn evenbeeld 
vernieuwd. Je kunt niet van Christus zijn en toch alles doen wat de wereld doet. Daarom heeft 
de Heere gezegd dat je niet met een ongelovige mag trouwen. Zie bijvoorbeeld 1 Kor. 7. 

 
Baantje (pag. 28)  
Laat de jongeren hun mening geven. Wijs erop dat we alle niet noodzakelijke arbeid op zondag 
moeten vermijden.  
 
Vragen 
2. Oppervlakkigheid, materialisme, wereldgelijkvormigheid? Geldgebrek voor het werk van de 

kerk. Geen ruzie, maar eensgezindheid. Geef gelegenheid om eerlijk dingen over de eigen 
gemeente te zeggen. Geef wel de grens aan als ze over personen gaan spreken. 
 

3. Persoonlijk. Bekijk echt eens heel kritisch je kamer. 
 
Opdracht (pag. 30)  
Christus zei Zelf: ‘Gij zijt het zout der aarde’. Als het zout op de wereld is gaan lijken, hoe kan dan 
ooit nog van Christus worden getuigd? Als je op Christus gaat lijken, ga je denken zoals Hij dacht: 
over Zijn Vader, over het Woord van God,  over het gebed, over de sabbat, over de naaste, over de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zonde, over de wederkomst, enz. Christus hield in alles rekening met Zijn Vader, had een grote 
liefde voor het Woord van God, had een hartelijk en innig gebedsleven,  was met innerlijke 
ontferming bewogen over Zijn naaste en kon de zonde niet verdragen. Zie ook HC vraag 32. 

 
4. De boosheid van Nehemia is een heilige toorn. Deze boosheid zien we ook bij Mozes als hij de 

stenen tafelen kapot gooit als hij de zonde van het volk ziet. De Heere Jezus is ook heilig 
vertoornd als Hij de mensen uit de tempel jaagt en de tafels met wisselgeld omgooit. Nehemia 
kan de zonde niet verdragen bij zijn volk en neemt harde maatregelen. 

 
5. Nee, integendeel. Hoe dichter je bij de Heere leeft, hoe meer je Hem nodig hebt. Nehemia wist 

dat hij het alleen van God kon verwachten. Daarom vraagt hij zo nederig: Gedenk mij o God ten 
goede. 

 
6. Alles zal dan gericht zijn op Gods eer. ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.  
 
Stellingen 
www.lcj.nl/verwerkingmin16 
www.hhjo.nl/verwerkingmin16 
 

a. Alle noodzakelijke arbeid mag gedaan worden. Het moeilijke is: wat is noodzakelijk en wat 
niet. Het is bij deze stelling belangrijk dat naar voren komt dat alleen noodzakelijk werk op 
de zondag gedaan mag worden. 

b. Dit komt mogelijk dichterbij dan werken op zondag en heeft wel alles te maken met de 
heiliging van Gods dag. Ook in de anonieme wereld van internet gelden de geboden van 
God. 

c. In 2 Kor. 6:14 lezen we heel duidelijk dat we niet mogen trouwen met een ongelovige. 
Iemand van een andere godsdienst gelooft niet in de ene ware God.  

d. We staan hier te weinig bij stil, maar satan is altijd aanwezig waar het Woord wordt 
gebracht. 

e. Als je veel van paarden houdt, is dat meestal te zien in je kamer door een prachtige 
paardenposter of boeken. Als je veel van de Heere Jezus houdt, mag dat toch ook gezien 
worden. Aan je inrichting, je muziek, enz. 

f. Als je geen moeite doet om een taal te leren, leer je hem ook niet. Heb begrip voor de 
clubleden die de taal van de Bijbel moeilijk vinden, maar wijs hen ook op de moeite die we 
doen voor een sport, een andere taal en een computerspel. Waarom zouden we dan geen 
moeite doen om de taal van de Bijbel te leren begrijpen? 

 
  
E. Extra voorbereiding 

Een briefje in een onverstaanbare zelfverzonnen taal als je dat als startopdracht wilt gebruiken. 

http://www.lcj.nl/verwerkingmin16
http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16

