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6. Onrecht binnen eigen muren (Nehemia 5)
Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de boosheid van mensen over
bedrijven en overheden. Als er bezuinigd wordt in een bedrijf, maar de leiding
krijgt er een flinke bonus bij. Als het leven steeds meer duurder wordt door
belastingen, maar er ergens anders geld over de balk gegooid wordt. Leiders
moeten integer zijn.
Wat dat betreft is er in 2500 jaar niet zo veel veranderd. In Nehemia 5 klagen
de mensen. Er is voedsel tekort. De belastingen zijn hoog. Ze hebben geld
moeten lenen. Velen zijn het onderpand, hun akkers, kwijtgeraakt of hun
kinderen zijn slaven geworden. Maar het belangrijkste punt is, dat dit
aangedaan wordt door volksgenoten. En Nehemia wordt hier heel kwaad
over. Maar waarom is het erger wat Israëlieten elkaar aandoen, dan wat
mensen elkaar in het algemeen aandoen? Waarom vraag Paulus in Galaten 6:
9 en 10 christenen om goed te doen, maar vooral tegenover hun
geloofsgenoten? Het gaat er niet allereerst om dat ze belangrijker zijn dan
niet-gelovigen, maar omdat het in de gemeenschap van God anders toe mag
gaan. Israël is geroepen uit alle volken om volgens de Torah te leven. Ze mag
een levend voorbeeld zijn van wat ze gelooft. Nehemia vraagt van de
vooraanstaande mensen en edelen: Heb ontzag voor God. Haal de hoon van
de vijandelijke volken niet op de hals. Zo mag ook de kerk een plaats zijn waar
we niet alleen het Koninkrijk van God verkondingen, maar ook waar maken.
We mogen een zichtbare nieuwe gemeenschap van God zijn.
Nehemia trekt die lijn ook door naar ons persoonlijk leven. Hij wil zelf ook een
integer en transparant leider zijn, die inzicht geeft in zijn declaraties, inkomen
en beleggingen.
Dit vraagt veel van Israël en de kerk. Dat kan ons benauwen. Maar dan mogen
we altijd weer terug naar de basis. Zoals in Leviticus 25: Julie zijn bevrijde
slaven, dankzij de Heer, jullie God. In de Kerk zijn wij vergeven en bevrijde
mensen, dankzij Jezus Christus. Dat is de boodschap, die wij mogen
verkondigen en de werkelijk die ons leven verandert.

Om nog eens over door te praten:
Vindt u / vind jij het een (te) grote opdracht om als Israël, als kerk, als christen
in ons doen en laten een voorbeeld te zijn van waar we in geloven?
Bijbelstudie –
In Leviticus staat allerlei wetgeving over hoe de Israëlieten
met elkaar om moesten gaan. Lees bijvoorbeeld Leviticus 25.
Wat vindt u / vind jij nog actueel voor vandaag voor iedereen?
Gebed –
Heer, geef mij de moed om te veranderen wat ik kan
veranderen
Heer, geef mij de rust om te accepteren wat ik niet kan
veranderen
En geef mij de wijsheid om het verschil te zien.
In beweging –
Nehemia probeert als leidinggevende transparant en integer
te zijn. Welke mogelijkheden heb jij om in uw / jouw
omgeving transparanter te zijn over hoe u / jij met dingen
omgaat als christen?
Delen & dienen –
Wie leent u / leen jij zonder rente te vragen? Familie,
vrienden, medegelovigen, iedereen?
Liturgie – ELB 213
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
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