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WIE IS NEHEMIA?
Lezen: Nehemia 1:1-5
In het paleis van de koning Arthahsasta is een man aan het
werk. Zijn houding dwingt respect af in het koninklijk paleis.
Het is Nehemia, een van de weggevoerde Joden uit Israël naar
Babel. Nehemia is niet teruggekeerd naar Israël.
Nehemia is een man die de Heere liefheeft. En je zal lezen hoe
dat in het leven van Nehemia iedere keer openbaar komt.
Arthahsasta, de koning van Perzië, heeft een schenker in zijn
paleis nodig. Nu heeft de koning gehoord dat er onder de
weggevoerden uit Israël een man is meegekomen met de
naam Nehemia. Een man die eerlijk en verstandig is. Dat is
voor koning Arthahsasta heel belangrijk. Arthahsasta heeft
een schenker (raadgever) nodig in zijn paleis. Hij zoekt een
man op wie hij kan vertrouwen. Zie je hoe belangrijk het is
om eerlijk en verstandig te zijn?
Nehemia in het paleis
Arthahsasta laat Nehemia bij zich in het paleis roepen. ‘Nehemia, ik heb een schenker nodig’, zegt de koning. ‘Het is een
heel verantwoordelijk werk. Jij moet voor mijn veiligheid zorgen. Ook krijg je de dagelijkse leiding in het paleis.’
Waar moet Nehemia dan voor zorgen, vraag je? De koning
moet dagelijks voorzien worden van goede wijnen. Als de koning feesten houdt in het paleis is Nehemia verantwoordelijk voor goede wijn en de maaltijd die erbij hoort. Ook moet
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Nehemia als eerste de wijn proeven of de wijn een echt goede wijn is.
Weet je waarom Nehemia als eerste de wijn moet proeven?
De vorsten in die tijd zijn bang dat zij worden vergiftigd door
hun vijanden. Dat is erg! Alles wat wordt aangeleverd in het
paleis moet streng worden gecontroleerd.
Nehemia wordt door de koning gekozen, niet alleen omdat
hij betrouwbaar is. De Heere heeft een bijzondere bedoeling
met Nehemia, voor Zijn volk Israël. In het vervolg zul je lezen
hoe belangrijk Nehemia voor de joden is. De joden zijn door
God uitverkoren om Zijn volk te zijn.
De Heere troost
Nehemia is de zoon van Hachálja. Een weggevoerde Jood uit
Israël. Wij noemen deze weggevoerde Joden: ballingen. De
naam van Nehemia betekent ‘de Heere troost’.
Het boek Nehemia heeft, net als alle andere Bijbelboeken,
door Gods Geest een plaats gekregen in de Bijbel. En daarom
is dit boek ook belangrijk voor jou. Van Nehemia kun je leren
hoe hij dagelijks de Heere nodig had.
Pas later in zijn leven zal ook Nehemia hebben begrepen
waarom hij een hoge functie aan het hof van Arthahsasta
heeft gekregen.
Koning Arthahsasta heeft twee paleizen. Eén paleis staat in
Babel, dat is het winterpaleis. In de zomer woont Arthahsasta in Susan, bij de bekende burcht Susan. Het tegenwoordige Iran.
Waar woont de koning op het moment dat de geschiedenis van Nehemia begint? In zijn winterpaleis te Babel. Hoe
weten wij dat? Lees maar mee in vers 1: ‘En het geschiedde in de maand Chisleu.’ Dat is volgens de Joodse jaartelling
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de maand november-december. Dus woont hij nu in Babel.
Waar verblijft Nehemia? Dat lees je verder in vers 1: In het
twintigste jaar van de regering van Arthahsasta, als ik – zegt
Nehemia – te Susan in het paleis was. Er staat niet in de Bijbel
waarom Nehemia in Susan is. Misschien heeft Nehemia in de
winter vakantie en is hij in Susan gebleven?
Het Perzische rijk is in die tijd heel groot. Arthahsasta is een
machtige koning. Hij heeft vele omliggende landen veroverd.
Gelukkig is de koning van Perzië redelijk goed voor zijn onderdanen. Ook de gevangenen uit Israël (de joden) worden
goed behandeld door de koning van Perzië.
Mag jij de Heere ook dienen en liefhebben net als Nehemia?
Dan heeft je leven werkelijk waarde. Vraag maar aan de Heere
of je dicht bij Hem mag leven. Alleen genade maakt rijk, in
de Heere.
Psalm 81:4
Want dit is ’t bevel,
Van de Heer’ der heren.
Aan Zijn Israël;
Dit is ’t hoog gebod,
’t Recht van Jakobs God,
Dat wij billijk eren.
•	Waaraan zie je de rijkdom van het leven van
Nehemia?
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