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Sanballat en Tobia bevalt het helemaal niet dat Nehemia naar Juda gaat. Uit 
deze tekst blijkt dat ze een hekel hebben aan het volk van Israël. 
Ook uit deze tekst blijkt opnieuw dat Sanballat en Tobia een hekel hebben 
aan het volk van Israël. Ze bespotten en verachten Nehemia en de 
overheden, edelen, priesters en anderen die helpen met de wederopbouw van 
Jeruzalems muur.  
Vanaf het eerste vers van dit hoofdstuk beginnen Sanballat en Tobia direct de 
Joden te bespotten en te vernederen. Sanballat doet lacherig over de poging 
om de muur te herbouwen.  
Sanballat, Tobia en Gesem proberen Nehemia in de val te lokken door list en 
bedrog. Ze vragen wel vier keer of Nehemia wil komen naar een vergadering 
in Ono. Nehemia gaat niet op de uitnodiging in.  
Sanballat doet een nieuwe poging. Hij stuurt een jongen met een brief naar 
Nehemia, waarin staat dat Nehemia zich tot koning heeft laten uitroepen. 
Onderweg kan iedereen deze brief lezen. Hiermee willen ze Nehemia verdacht 
maken en lasterpraatjes rondstrooien. Maar ook deze list doorziet Nehemia. 
Een derde poging om Nehemia in de val te lokken volgt. Sanballat en Tobia 
hebben een Jood ingehuurd die moet proberen Nehemia naar de tempel te 
lokken. Ook deze poging mislukt, omdat Nehemia merkt dat deze Jood niet 
door God is gezonden. 
In de tijd dat Nehemia weer terug is naar koning Arthahsasta heeft Tobia een 
kamer gekregen in de tempel. Nehemia keert daarom terug naar Jeruzalem 
en gooit alle spullen van Tobia eruit. Ook komt Nehemia er dan achter dat de 
Levieten niet eerlijk worden behandeld. Ze krijgen namelijk geen loon, 
daarom zijn ze op het land gaan werken. Ook komt hij erachter dat de 
tempeldienst en de sabbatsheiliging verwaarloosd worden.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 40 spreekt over het zesde gebod. Dit 
gaat niet alleen over doodslag, maar ook over haat, nijd en toorn tegen onze 
naasten. De overtreding van dit gebod loopt als een rode draad door de 
geschiedenissen over de verstoring van de opbouw van Jeruzalem.  
HC zondag 43 gaat over het negende gebod. In dit gebod verbiedt God het 
liegen. Vooral in Nehemia 6 zien we de zonde tegen dit gebod. Wanneer 
geprobeerd wordt om Nehemia met list en bedrog in de val te lokken.  
HC zondag 45 gaat het over gebed. Het gebed van Nehemia, en daarmee de 
afhankelijkheid van God komt steeds terug in de verschillende hoofdstukken. 

Psalm / Lied Psalm 14: 3  
Psalm 34: 7 en 8 
Psalm 35: 10 
Psalm 140: 2, 3, 5 en 6 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• In dit Bijbelverhaal komt vooral naar voren hoe de bouw van Jeruzalem 
wordt tegengegaan. Maar steeds weer komt naar voren dat Nehemia 
niet in eigen kracht zich verdedigt, maar steeds bidt tot God om hulp 
en bijstand. Nehemia is een man van het gebed geweest. Alles wat hij 
deed werd gedragen door zijn gebed. Er kan dus aansluitend nagedacht 
worden over ons gebed. 

• Ondanks alle pogingen van Sanballat en Tobia is de muur voltooid in 52 
dagen. Dit laat zien dat God doorging met Zijn werk, ondanks de 
pogingen die gedaan werden om Nehemia te doden. 

 


