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Top secret

Plan 1 spot, laster

plan 2 verwarring

plan 3 de aanval

plan 4 interne strijd

plan 5 verleiding tot compromis

plan 6 bedreiging en chantage



PLAN 1 SPOT, LASTER
tactiek

4:1-3 Het gebeurde, toen Sanballat gehoord 
had dat wij de muur herbouwden, dat hij in 
woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij 
bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid 
van zijn broeders en het leger van Samaria: 
Wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun 
gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? 
Willen ze het vandaag nog klaarkrijgen? Willen 
ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven 
wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia, de 
Ammoniet, stond naast hem en zei: Ook al 
bouwen ze, als er slechts een vos op klimt, 
maakt hij een bres in hun stenen muur.

Reactie

• 4:4 Hoor onze God
• Het gaat om uw eer
• II Cor. 10:3-5 (niet 

vleselijk strijden)



PLAN 2 VERWARRING STICHTEN

tactiek
4:7, 8  Het gebeurde, toen Sanballat, 
Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en 
de inwoners van Asdod hoorden dat het 
herstel van de muren van Jeruzalem 
vorderde en dat de bressen gedicht 
begonnen te worden, dat ze in hevige 
woede ontstaken. Zij spanden allemaal 
samen om tegen Jeruzalem te gaan 
strijden en verwarring te stichten.

Reactie

• 4:9 Maar wij baden tot 
onze God en plaatsten 
een wacht tegen hen, dag 
en nacht, vanwege hen. 

• I petr.5:8 Wordt nuchter 
en waakzaam, uw 
tegenpartij, de duivel gaat 
rond als een briesende 
leeuw, zoekende wie hij 
zal verslinden.



PLAN 3 DE AANVAL
tactiek

4:11-13 Onze tegenstanders zeiden: Zij zullen 
het niet te weten komen en het niet zien tot wij 
in hun midden gekomen zijn en hen 
doodgeslagen hebben; zo zullen we het werk 
laten ophouden. Het gebeurde, toen de Joden 
die bij hen woonden, ons wel tienmaal vanuit 
alle plaatsen kwamen zeggen: Jullie moeten 
naar ons terugkeren, dat ik mannen opstelde 
op de laagste plaatsen achter de muur bij de 
open plekken.

Reactie

• Vertrouwen en moed
• 4:13 Ik stelde het volk op… 

met hun zwaarden, hun 
speren en hun bogen, ….en 
zei: Wees niet bevreesd voor 
hen. Denk aan de grote en 
ontzagwekkende Here, en 
strijd voor uw broeders, uw 
zonen en uw dochters, uw 
vrouwen en uw huizen. 



PLAN 4 ONTMOEDIGING DOOR 
INTERNE STRIJD

tactiek
5:1  Er ontstond een luid geroep van het volk 
en van hun vrouwen tegen hun broeders, de 
Joden. Er waren er die zeiden: Onze zonen, 
onze dochters en wijzelf zijn met velen. Dus 
moeten we aan graan zien te komen, zodat wij 
kunnen eten en in leven blijven.
Honger
Verpanden van land
schuldslaven

Reactie

• Doe recht
• Heb lief
• Weest barmhartig
• Het gaat om Gods eer, 

niet om wie gelijk heeft.



PLAN 5 DE VERLEIDING TOT 
COMPROMIS

tactiek
6: 1 Het gebeurde, toen Sanballat, Tobia en 
Gesem, de Arabier, en onze overige vijanden 
ter ore kwam dat ik de muur herbouwd had en 
dat daarin geen bres was overgebleven – tot 
die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de 
poorten geplaatst – dat Sanballat en Gesem
boden naar mij stuurden om te zeggen: Kom, 
laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het dal 
Ono. Zij dachten mij echter kwaad te doen.

5x !! Laatste keer in open brief (roddels en 
leugens) - Nehemia koning???

Reactie

• wij zijn bezig een groot 
werk te doen....

• Oh no! 
• Gebed: Welnu, maak mijn 

handen sterk!



PLAN 6 CHANTAGE EN 
BEDREIGING

Tactiek
6: 10 Toen ik in het huis van Semaja, de zoon 
van Delaja, de zoon van Mehetabeël, kwam 
(want hij had zichzelf opgesloten), zei hij: Laten 
wij elkaar ontmoeten in het huis van God, 
binnen in de tempel. Laten we de deuren van 
de tempel sluiten, want ze komen om u te 
doden, ja, vannacht komen ze om u te 
doden….

Reactie

• 11: Zou iemand zoals ik 
vluchten? En zou iemand 
zoals ik naar de tempel gaan 
en in leven blijven? Ik ga niet! 
Ik doorzag het immers: Zie, 
niet God had hem gezonden, 
maar hij sprak deze profetie 
over mij uit omdat Tobia en 
Sanballat hem hadden 
ingehuurd.



Want zijn gedachten zijn ons 
niet onbekend…. II Cor.2:11

Top secret

Plan 1 spot, laster gebed
plan 2 verwarring gebed + waakzaamheid
plan 3 de aanval vertrouwen en moed
plan 4 interne strijd liefde en barmhartigheid
plan 5 verleiding, compromis oh no!
plan 6 chantage en bedreiging gebed, radicaal, Gods woord



6: 15.  In 52 dagen was de 
herbouw van de muur 
voltooid

Het gevolg is uiteindelijk : 
ZEER GROTE VREUGDE.. … dit moet het werk van God zijn!
Prijst zijn Naam! 
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EN WIJ.... WIJ ZULLEN ONS 
GEREEDMAKEN EN BOUWEN....

Ef.4:15, 16 Dan zullen we, door ons aan de 
waarheid te houden en elkaar lief te hebben, 
samen volledig toe groeien naar hem die het 
hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het 
lichaam samenhang, en wordt het 
ondersteund en bijeengehouden door alle 
gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar 
vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat 
zo zichzelf opbouwt door de liefde.



De uitdaging……   En ik?

• Houd ik me aan de waarheid?
• Heb ik onvoorwaardelijk lief?
• Groei ik naar Christus toe?
• Wat is mijn aandeel in de groei van de gemeente, 

het lichaam van Christus?
• Hoe reageer ik op aanvallen van buitenaf en van 

binnenuit?



Vragen Nehemia deel 3 (hfst. 4,5,6)

1 In wiens tegenwoordigheid werd de spot met de Joden bedreven en hoe 
werden de Joden door Sanballat en later Tobia bespot? Wat zou het doel van die 
bespotting geweest zijn?
2 Kun je hedendaagse voorbeelden geven van psychologische 
oorlogsvoering?

3 Probeer je eens in de Joden te verplaatsen; hoe zou je zelf gereageerd 
hebben als je één van de enthousiast bouwende Joden was geweest en je 
hoorde spottende en dreigende taal van ‘serieus-te-nemen’ vijanden?

4 Hoe reageert Nehemia op deze bespotting en welke drie dingen wenst hij 
Sanballat en de zijnen toe (4: 4 en 5)? Wat was de motivatie van Nehemia om dit 
gebed te bidden en waarom kon Nehemia dit gebed bidden?

5 Lees 1 Petrus 3: 13-17. Heb je als christen wel eens geleden omdat de spot 
met je gedreven werd? Hoe was je reactie toen?

6 Probeer de gelezen verzen uit 1 Petrus in je eigen woorden te omschrijven 
en begin met de woorden:
7 Here God, U zegt tegen mij...

8 Begrijp en herken je de moedeloosheid van het volk zoals beschreven in 4 
vers 10? Nehemia vraagt veel van zichzelf en zijn mannen (4 : 10 en 23). 

Vraagt hij niet teveel?

9 Hoe ga je daar voor jezelf mee om?

10 Hoe verhoudt zich het stellen van grenzen tot vertrouwen op God?

11 Zijn de woorden van Nehemia: onze God zal voor ons strijden (vers 20) 
niet in tegenspraak met al de maatregelen die hij en het volk treffen?

12 Lees 1 Petrus 4: 12-19. Waarom moeten we niet verbaasd zijn voor de 
vuurgloed die we ondergaan? Sterker nog, waarom zouden we er ons om moet 
verblijden (4:  12 en 13)?!

13 Met welke vijandschap van buitenaf wordt onze gemeente 
geconfronteerd. Hoe helpt ons de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6: 10-24 
daarbij?

14 Hoe bouw jij mee aan de gemeente van Christus?
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