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2. Bid en werk – tussen actie en zegen (Nehemia 2:1-10)
Soms getuigt iemand dat God hem of haar op een bijzondere manier heeft
geholpen. Er is iets gebeurd, dat niet toevallig kan zijn. Of iets is zo tegen de
verwachtingen in gegaan, dat het wel van God moet komen. Toch kunnen
mensen ook kritisch zijn bij zulke beweringen. Is dat niet gewoon het gevolg
van je eigen inzet of gewoon toeval?
In het verhaal van Nehemia zien we hoe onze werkelijkheid vervlochten is
met die van God. Het loopt door elkaar: waar wij verdriet van hebben of van
dromen en: waar God ons leidt en zijn plan zich voltrekt.
Op allerlei momenten zien we dit samenspel terug:
Het bericht over de achtergebleven groep joden in Juda laat Nehemia niet los.
Het brengt hem in beweging. Hij kan, als geslaagde migrant, veilig blijven
werken voor de Perzische koning. Maar hij kan ook zijn droom volgen, met
alle risico’s van dien. Is dat passie van Nehemia of werk van God. Of beide?
Ook is het bidden en handelen van Nehemia zien we het samenspel terug.
Nehemia bidt en verwacht de zegen van God. Maar hij wacht ook geduldig op
het goede moment. Een gunstig moment met wijn op tafel en de
lievelingsvrouw uit het harem naast de koning. Hij laat (bewust?) iets van zijn
emotie zien. Hij doet een schietgebedje als de koning het opmerkt. Het kan
zijn ontslag of erger betekenen. Nehemia is diplomatiek in zijn antwoord. Hij
heeft het niet over de muren van Jeruzalem, maar over de verwoesting van
de stad waar zijn voorouders liggen begraven. En als de koning hem tijdelijk
wil laten gaan, weet Nehemia precies wat hij wil: Brieven als vrijgeleide en
hout. Hij krijgt deze. Maar gelijk volgt de erkenning: omdat God mij
bescherming bood.
Laten we dus niet te bang zijn om vanuit compassie voor kwetsbare mensen
risico te nemen. Als we ons willen inzetten voor het welzijn van mensen aan
de rand van de samenleving, mogen we bidden en vertrouwen op God. Maar
daarin mogen ook alles wat we hebben inzetten. Bid en werk!

Om nog eens over door te praten:
Ervaart u / ervaar jij wat wij doen en wat God doet als tegenstelling? Kunt u /
kun jij daar een voorbeeld van geven?

Bijbelstudie –
Lees Handelingen 16: 6-10 nog eens. In vers 10 staat: ‘omdat
we eruit opmaakten dat ….’. Ze zijn voorzichtig in hun
constatering wat Gods wil is. Vind u / jij dat goed en
begrijpelijk?
Gebed –
Nehemia doet een kort schietgebedje tussendoor als het heel
spannend wordt. Dit is ook een belangrijke vorm van het
gebed.
Wanneer heeft u / heb jij afgelopen week een schietgebedje
gebeden?
Delen & dienen –
Nehemia was bijzonder getroffen door de groep kwetsbare
mensen, die achtergebleven was in Juda. De top van de
samenleving was gedeporteerd. De kansarme mensen bleven
achter. Ze werden uitgebuit en uitgelachen.
Voor welke groep, ver weg of dicht bij, zou u / zou jij je meer
in willen zetten?
Zou dit ook iets van jouw eigen veiligheid of comfort kosten?
Wat zou je hierin willen bidden?
Zou je deze droom willen delen met een diaken?
Liturgie – Uit ‘Gebed om zegen’ (Opwekking 710)
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
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