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Op zoek naar betekenis



Op Bijbelzondag stellen we twee teksten 
centraal die de betekenis van Gods Woord op 
een indringende manier voor het voetlicht 
brengen. In Nehemia 7:72-b-8:12 lezen we hoe 
de teruggekeerde ballingen voor het eerst weer 
ondergedompeld worden in Gods wet. Een 
moment om kritisch naar hun verleden te kijken, 
maar ook om feest te vieren: ze krijgen de kans om 
hun gemeenschap met elkaar en met God op een 
nieuwe manier vorm te geven.

Ook Jakobus schrijft over de ‘volmaakte wet’, en 
over het geluk dat mensen ten deel valt die deze 
wet horen en ernaar handelen. 

De preekschetsen hieronder bieden achtergronden 
bij de teksten zelf en bij enkele vertaalkeuzes in 
de NBV21. Ook vindt u tips voor betekenisvolle 
momenten tijdens en na de viering.

Op zoek
naar

betekenis



Voorlezing uit de wet 
Aan het begin van de zevende 
maand, toen de Israëlieten zich in 
hun steden hadden gevestigd,  
8 1 verzamelde het voltallige volk zich 
op het plein voor de Waterpoort. Men 
vroeg Ezra, de schrijver, het boek te 
halen met de wet van Mozes, de wet 
die de HEER aan Israël had opgelegd.  
2 Ezra, de priester, haalde het wetboek 
en toonde het aan de aanwezige 
mannen en vrouwen, en aan iedereen 
die in staat was het te begrijpen. Dit 
gebeurde op de eerste dag van de 
zevende maand. 3 Op het plein voor 
de Waterpoort las Ezra de mannen 
en de vrouwen en iedereen die het 
kon begrijpen hardop uit het boek 
voor, vanaf het moment dat het licht 
werd tot de middag. Allen luisterden 
aandachtig naar de voorlezing van 
het wetboek. 

4 Ezra, de schrijver, stond op een 
houten verhoging die voor deze 
gelegenheid was vervaardigd. Naast 
hem, aan zijn rechterhand, stonden 
Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Chilkia 
en Maäseja, en aan zijn linkerhand 
Pedaja, Misaël, Malkia, Chasum, 
Chasbaddana, Zecharja en Mesullam. 
5 Ezra stond hoger dan het volk, zodat 
iedereen kon zien hoe hij het boek 
opende, en op dat moment ging 
heel het volk staan. 6 Ezra prees de 
HEER, de grote God, en heel het volk 
antwoordde: ‘Amen, amen,’ en ze 
hieven hun handen op, knielden neer 
en bogen diep voor de HEER.  

7 Vervolgens legden de Levieten 
Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, 
Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, 
Azarja, Jozabad, Chanan en Pelaja 
de wet uit aan het volk, dat weer was 
gaan staan. 8 De Levieten lazen het 
boek met de wet van God duidelijk 
voor en gaven er uitleg bij; zo 
verschaften ze inzicht in het gelezene. 
9 Nehemia – hij was de landvoogd –, 
Ezra, de priester en schrijver, en de 
Levieten die het volk uitleg gaven, 
zeiden tegen iedereen: ‘Deze dag is 
gewijd aan de HEER, uw God; rouw 
dus niet, en huil niet!’ Het hele volk 
was namelijk in tranen uitgebarsten 
toen het de woorden van de wet 
hoorde. 10 Ezra zei tegen hen: ‘Maak 
een feestmaal klaar met lekker eten 

Nehemia 7:72b-8:12  
in de NBV21

en drinken, en deel ervan uit aan wie 
niets heeft, want deze dag is gewijd 
aan onze Heer. Wees niet bedroefd, 
want de vreugde die de HEER u geeft, 
is uw kracht.’ 11 De Levieten maanden 
het volk tot stilte. Ze zeiden: ‘Wees 
stil, dit is een heilige dag, wees dus 
niet bedroefd.’ 12 Toen ging iedereen 
eten en drinken. Ze deelden alles met 
elkaar en maakten er een groot en 
vrolijk feest van. Ze hadden begrepen 
wat hun was verteld.
 

Jakobus 1:19-2:5  
in de NBV21 
 

Geloven en doen 
19 Geliefde broeders en zusters, 
onthoud dit goed: ieder mens moet 
zich haasten om te luisteren, maar 
traag zijn om te spreken, traag ook  
in het kwaad worden. 20 Want de 
woede van een mens brengt niets 
voort dat in Gods ogen rechtvaardig 
is. 21 Wees daarom zachtmoedig 
en leg alle verdorvenheid en elk 
denkbaar wangedrag af. En aanvaard 
zo de boodschap die in u is geplant 
en die u kan redden. 22 Vergis u  
niet: alleen horen is niet genoeg, u 
moet wat u gehoord hebt ook doen.  
23 Want wie de boodschap hoort maar 
er niets mee doet, is als iemand die 
het gezicht waarmee hij is geboren 
in de spiegel bekijkt: 24 hij ziet zichzelf, 
maar zodra hij wegloopt is hij verge-
ten hoe hij eruitzag. 25 Wie zich daar-
entegen spiegelt in de volmaakte wet, 
die vrijheid brengt, en dat blijft doen, 

niet als iemand die hoort en vergeet, 
maar als iemand die ernaar handelt 
– hem valt geluk ten deel, juist in 
wat hij doet. 26 Wie meent dat hij 
godsdienstig is, terwijl hij zijn tong 
niet kan beteugelen, zit op een 
dwaalspoor, en heel zijn godsdienst 
is vergeefse moeite. 27 Voor God, de 
Vader, is alleen dit reine, zuivere 
godsdienst: weduwen en wezen 
bijstaan in hun nood, en jezelf 
vrijwaren van de smetten van de 
wereld.

2 1 Broeders en zusters, het geloof 
in Jezus Christus, onze glorierijke 
Heer, staat niet toe dat u mensen 
voortrekt op grond van uiterlijkheden. 
2 Stel dat uw samenkomst wordt 
bezocht door iemand die prachtige 
kleren en gouden ringen draagt, 
en tegelijkertijd door een arme in 
vodden. 3 Als u dan de eerste met 
alle zorg omringt en tegen hem 
zegt: ‘Neemt u plaats, hier zit u 
goed,’ terwijl u tegen de tweede 
zegt: ‘Blijf maar staan, of ga daar 
maar bij mijn voetenbank op de 
grond zitten,’ 4 meet u dan niet met 
twee maten? Dan wordt uw oordeel 
toch door verkeerde overwegingen 
bepaald? 5 Luister, geliefde broeders 
en zusters: heeft God niet juist hen 
die naar wereldse maatstaven arm 
zijn, uitgekozen om rijk te zijn door 
het geloof en deel te krijgen aan het 
koninkrijk dat Hij heeft beloofd aan 
wie Hem liefhebben?

Nehemia 8:3  
in de NBV21 

Een van de aandachtspunten 
van de revisie van de NBV 
was om het Nederlands waar 
mogelijk nog natuurlijker te 
maken. In de NBV stond er in 
Nehemia 8:3 dat de mensen 
luisteren ‘naar het boek van 
de wet’. In het Nederlands is 
het echter niet gebruikelijk 
om te zeggen dat je luistert 
naar een boek (behalve bij 
een luisterboek). Er moet een 
verwijzing bij naar het voorlezen 
ervan. In de NBV21 staat daarom 
dat iedereen aandachtig 
luisterde ‘naar de voorlezing  
van het wetboek’.



Nehemia  
7:72b-8:12
Samen met het boek Ezra gaat 
Nehemia over de geschiedenis 
van Israël na de Babylonische 
ballingschap. Ezra en Nehemia 
verhalen enerzijds over het uiterlijke 
herstel, zoals de herbouw van de 
muren en de tempel van Jeruzalem, 
en anderzijds over het innerlijk 
herstel en innerlijke stabiliteit: de 
herintroductie van de wet van Mozes 
moet ervoor zorgen dat de Joodse 
gemeenschap haar identiteit en 
godsdienst behoudt. Een hoogtepunt 
is de voorlezing uit de wet van Mozes 
door Ezra voor heel het volk.  
 

In Nehemia 8:3 staat dat Ezra voorlas 
uit de wet, maar vers 8 wekt de 
indruk dat het hele wetboek wordt 
voorgelezen én uitgelegd. Gezien het 
tijdsbestek van een halve dag (8:3) is 
dat niet realistisch. Alleen al voor het 
boek Deuteronomium is een kleine 
drie uur nodig om het in één keer 
voor te dragen. Vermoedelijk wilde de 
schrijver het belang van de rol van de 
Levieten onderstrepen. In elk geval 
is het historisch breed aanvaard dat 
Ezra een belangrijke rol speelde bij 
de invoering van de wet van Mozes. 
Welk gedeelte of welke versie van de 
Tora Ezra voorlas, is onduidelijk. In 
Nehemia 8 gaat het vooral om het 
plechtige moment.

Exegese  
van de bijbeltekstenVernieuwingen in de brief  

van Jakobus in de NBV21

In de tekst van Jakobus 1 en 2 zijn in de  
NBV21 verschillende verbeteringen doorge-
voerd. De redenen zijn divers: een nieuwe 
uitgave van de Griekse brontekst, de wens 
om de tekst vloeiender te maken, en nieuwe 
inzichten in wat de schrijver precies centraal 
wilde stellen.

•  1:25: ‘juist in wat hij doet’. In de NBV  
staat ‘juist om wat hij doet’. Maar volgens 
vrijwel alle uitleggers is het geluk (Gods 
zegen) nauw verbonden aan het doen zelf.

•  1:27: ‘jezelf vrijwaren van de smetten van 
de wereld’. De NBV had deze zin nogal 
omslachtig vertaald (‘je in acht nemen  
voor de wereld en onberispelijk blijven’). 

•  2:1: ‘voortrekt op grond van uiterlijkheden’. 
In de NBV staat ‘op hun uiterlijk beoordeelt’. 
In de NBV21 is duidelijker dat het gaat om 
handelen op basis van iemands uiterlijke 
presentatie. 

•  2:3: ‘Blijf maar staan, of ga daar (…) zitten’. 
Deze kleine wijziging heeft te maken met de 
nieuwste uitgave van de Griekse brontekst. 

•  2:4: ‘meet u dan niet met twee maten?’  
De NBV klinkt met ‘ongeoorloofd 
onderscheid’ onnodig zwaar door 
de toevoeging ‘ongeoorloofd’ (een 
oververtaling). ‘Meten met twee maten’ 
drukt precies uit wat er bedoeld wordt.

 

 

Wilt u voor uw kerk gebruikmaken 
van de NBV21? Bestel dan een gratis 
kerkbijbel via nbv21.nl/bijbelzondag.

Historische achtergrond bij Nehemia 8 

Ezra was priester en schrijver, en hoorde bij de groep Judese ballingen die in 
Babylonië woonde. Mogelijk was hij een soort raadgever en secretaris van de 
Perzische koning op het gebied van Joodse godsdienstige zaken. De Perzen 
vonden het namelijk belangrijk dat de volken die onder hun heerschappij 
vielen, hun eigen godsdienst konden naleven. Dat zou de kans kleiner 
maken dat ze tegen de Perzische overheersing in opstand zouden komen. 
Ezra kreeg in 458 of 398 voor Christus toestemming van de Perzische 
koning Artaxerxes (I of II) om een grote groep Judeeërs terug te brengen 
naar Jeruzalem (Ezra 7:1-26). Eenmaal daar aangekomen, probeerde  
Ezra – mede in opdracht van de koning – orde op zaken te stellen  
in het godsdienstige leven van het volk.



De bijeenkomst bij de Waterpoort 
in Nehemia 8 is een plechtige en 
belangrijke gebeurtenis. Het houten 
podium en de twaalf mannen die 
Ezra flankeren geven de gebeurtenis 
gewicht. Wat opvalt is dat de bijeen-
komst inclusief is: mannen en vrou- 
wen en iedereen die in staat is te 
begrijpen wat er gezegd wordt, zijn 
erbij. De wet met zijn regels voor 
het goede leven is iets dat iedereen 
aangaat. Het is niet slechts iets voor 
een groepje specialisten of voor 
uitzonderlijk spirituele mensen. Het 
gaat om de praktijk van alledag.

Het is ook belangrijk dat iedereen 
begrijpt wat er gezegd wordt. De 
Levieten leggen de wet namelijk uit 
aan het volk. Volgens de rabbijnen 
is dit de eerste vermelding van de 
Targoem, de Aramese vertaling van de 
Hebreeuwse Bijbel. De wet blijft een 
gesloten boek als deze niet vertaald 
en uitgelegd wordt in een nieuwe tijd. 
Het vertalen en vertolken van de Bijbel 
is zo oud als de Bijbel zelf. 

De reactie van het volk is heel emo-
tioneel. De mensen barsten in tranen 
uit bij het horen van de woorden van 
de wet. Er staat niet expliciet waarom 
ze zo reageren, maar in het licht van 
Nehemia 9 moeten we denken aan 
het besef dat ze zich tot nu niet aan 
Gods wet hadden gehouden. De 
leiders sporen het volk juist aan om 
vrolijk te zijn, ‘want de vreugde die 
de HEER geeft, is uw kracht’ (Neh. 
8:10). Dan maken ze er een groot en 
vrolijk feest van. Want de wetten zijn 
bedoeld om in vrede en blijdschap 
samen te leven. 

Jakobus 1:19-2:5

De brief van Jakobus is een 
verhandeling waarin de oproep tot 
goede daden en een onberispelijk 
leven centraal staat. Een belangrijk 
thema is de verhouding tussen 
geloven en doen. In dit gedeelte 
wordt dit betrokken op twee 
concrete kwesties: 1) Komt wat je 
zegt voort uit de zachtmoedigheid 
die kenmerkend is voor het 
evangelie? 2) Behandel je in de 
samenkomst mensen volgens de 
maatstaven van deze wereld of die 
van God?

Deze kwesties hangen samen met 
‘de wet, die vrijheid brengt’ (Jak. 
1:25), oftewel dat ‘wat in Gods ogen 
rechtvaardig is’ (1:20). De schrijver 
legt niet uit hoe de wet vrijheid 
brengt, maar hij benadrukt wel dat 
deze de armen beschermt en tot 
barmhartigheid leidt. De wijsheid 
van boven leidt tot vrede, maar 
bij wie zich laat beheersen door 
egoïsme heerst wanorde (3:13-4:3). 
Met andere woorden, de wet zorgt 
voor vrede en vrijheid.

Jakobus legt de vinger bij het 
probleem van hypocrisie: je 
godsdienst is vergeefse moeite als 
je gedrag er niet mee overeenstemt. 
Zuivere godsdienst is allereerst 
sociale rechtvaardigheid en je 
niet door wereldse zaken zoals 
woede laten bezoedelen (1:26-
27). De bedoeling is om je aan de 
volmaakte wet te spiegelen en 
ernaar te handelen (1:24-25). Dat is 
de centrale vraag van dit gedeelte: 

komt je handelen overeen met wat 
je gelooft?

Handelen in overeenstemming met 
de boodschap die je gelooft, draagt 
een belofte in zich: wie dat doet ‘valt 
geluk ten deel, juist in wat hij doet’ 
(1:25). Dit is hetzelfde woord voor 
geluk (makarios) als in de bergrede: 
‘Gelukkig de zachtmoedigen …’ 
(Mat. 5:5). In Jakobus is Gods zegen 
nauw verbonden met het doen 
zelf; Jakobus heeft het over ‘goede 
vruchten’ van de wijsheid van boven 
(Jak. 3:17-18). Aan het einde van het 
gekozen gedeelte wordt alles in het 
allergrootste perspectief gezet: God 
heeft ‘wie Hem liefhebben’ beloofd 
‘deel te krijgen aan het koninkrijk’ 
(2:5). Die nieuwe wereld van God, 
waarin de wereldse maatstaven 
afwezig zijn, zet de toon voor ons 
handelen.

Op zoek naar betekenis
Gods wet is in beide gedeelten een 
uiterst positief gegeven. De wet is 
synoniem voor ‘wat in Gods ogen 
rechtvaardig is’ of Gods volmaakte 
wil. In beide gedeelten is het de wet 
die ervoor zorgt dat mensen in vrede 
kunnen samenleven. Handelen naar 
de wet brengt het ware geluk, en in 
die zin is de wet het antwoord op de 
zoektocht naar de betekenis van het  
menselijk bestaan.

Gods wet spreekt niet voor zich. 
In Nehemia moet de wet door de 
Levieten worden doorvertaald  
naar het volk. En Jakobus brengt 
reliëf aan door allereerst te wijzen  
op sociale gerechtigheid en het 

‘koninklijke gebod’ van de naasten-
liefde (Jak. 1:27; 2:8). Jakobus leest 
de wet door de lens van Jezus’ 
onderwijs. Bovendien wijst Jakobus 
erop dat de betekenis van de wet 
pas echt tot haar recht komt in ons 
handelen. Geloven is geen louter 
theoretische bezigheid.

In Nehemia en in Jakobus speelt 
de vraag hoe je je als godsdienstige 
gemeenschap tot jezelf en tot de 
buitenwereld moet verhouden. 
De jonge christelijke gemeenten 
moesten daar een weg in zien te 
vinden, en de Israëlieten stonden 
na een grote crisis voor de vraag 
hoe ze vorm wilden geven aan hun 
samenleving. De samenleving en 
de kerk anno 2021 staan voor een 
vergelijkbare vraag nu het einde  
van de coronacrisis in zicht komt. 
Wat is daarin ons kompas?

De vreugde van de Israëlieten in 
Nehemia zou je kunnen vergelijken 
met de vreugde bij mensen die voor 
het eerst de Bijbel in hun eigen taal 
horen. Jakobus legt er de vinger bij 
dat het bezit van de Bijbel nog maar 
het begin van de weg is …



Aandachtig
In Nehemia lezen we dat het volk 
staande en aandachtig luistert naar 
het voorlezen van de wet. Nodig 
de gemeente uit om te gaan staan 
tijdens de lezingen uit de Bijbel.

Mijn Bijbel, jouw Bijbel
‘Wat betekent de Bijbel voor jou?’ 
Laat kinderen tijdens of na de viering 
die vraag aan volwassenen stellen.  
Op nbv21.nl/bijbelzondag vindt u  
nog meer vragen rond dit thema.  
U kunt ook (een deel van) de lezin-
gen door een kind of jongere  
laten verzorgen. 

Mijn vers voor jou
De Bijbel geeft betekenis aan ons 
leven. Maar we betekenen ook veel 
voor elkaar! Laat gemeenteleden een 
kaart met bijbelvers kiezen en die 
met een persoonlijke boodschap  
aan een ander gemeentelid 
overhandigen of opsturen. Kaarten 
zijn per setje van 5 x 7 stuks te 
bestellen via nbv21.nl/bijbelzondag.

‘On the roll’
Ezra leest uit de boekrol met Gods 
wetten voor. Hij moedigt zijn 
luisteraars aan om niet bedroefd te 
zijn, ook al merken ze dat het niet 
altijd lukt om volgens die wetten 
te leven. Ze mogen nieuwe kracht 
putten uit de vreugde die God aan 
hen geeft!

Maak een eigen boekrol waarop 
gemeenteleden met elkaar verzen 
delen die een bijzondere betekenis 
voor hen hebben. Op nbv21/
bijbelzondag.nl vindt u concrete 
aanwijzingen voor deze werkvorm. 

De teksten uit Nehemia en Jakobus nodigen uit om op een feestelijke 
manier stil te staan bij de Bijbel, en om met elkaar te delen welke 
betekenis de oeroude woorden voor ons hebben. Hier doen we 
enkele suggesties om dit tijdens of na de dienst vorm te geven. Laat 
gemeenteleden met elkaar delen wat de Bijbel voor hen betekent, 
en word verrast door de verbinding die daarbij ook tussen generaties 
ontstaat!

Bouwstenen voor een 
betekenisvolle viering

Ezra leest de wetten voor
Bijbel Basics, de kinderdienst-
methode van het NBG, biedt voor 
Bijbelzondag materiaal bij het 
verhaal uit Nehemia 7:72- 8:12, over 
Ezra, die Gods wetten voorleest aan 
de mensen die uit de ballingschap 
teruggekeerd zijn. Het materiaal 
is vanaf september te vinden via 
debijbel.nl/bijbelbasics en via nbv21/
bijbelzondag.nl. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 
we ons op Ezra die buiten op een 
houten podium aan het hele volk 
het boek waar Gods wetten in staan, 
voorleest.  

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 
we ons op het volk dat bij het horen 
van Gods wetten eerst bedroefd is, 
maar van Ezra juist de opdracht krijgt 
om blij te zijn en feest te vieren. 

De kinderen gaan op hun eigen 
manier met de tekst aan de slag: ze 
maken bijvoorbeeld zelf een boekrol, 
en ervaren dat het horen van Gods 
Woord een domino-effect kan 
hebben.
 

Tip: Laat tijdens de kinderdienst of in 
de kerk het lied ‘De Bijbel’ van Marcel 
Zimmer horen. 

Bent u nog niet bekend met Bijbel Basics? Op debijbel.nl/bijbel-basics/
meer-over-bijbel-basics is hier meer informatie over te vinden.

Voor de kinderen



Kijk op nbv21.nl/bijbelzondag

Doe
ook 
mee!


