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Nehemia
1 Kronieken van Nehemias, den zoon van

Cha-kalja. Toen ik in de maand Kislew van
het twintigste jaar mij in de vesting Sjoesjan
bevond, 2kwam Chanáni, een vanmijn broeders,
met enige mannen uit Juda daar aan. Ik
polste hem dus over de rest van de Joden, die
aan de ballingschap waren ontkomen, en over
Jerusalem zelf. 3 Ze vertelden mij: Die aan
de ballingschap zijn ontkomen, leven daar in
de provincie in grote ellende en schande; en
de muren van Jerusalem liggen verwoest, zijn
poorten verbrand. 4 Toen ik dat hoorde, zette
ik mij neer en barstte in tranen uit; dagen
lang bleef ik rouwen en vasten, en smeekte
ik tot den God des hemels. 5 Ik sprak: Ach
Jahweh, God des hemels, grote en ontzaglijke
God, die het verbond en de genade gestand doet
aan hen, die Hem liefhebben en zijn geboden
onderhouden! 6 Laat uw oor toch luisteren
en uw ogen zich openen, om acht te slaan op
het gebed van uw dienaar, dat ik thans tot u
opstier, dag en nacht, voor Israëls kinderen,
uw dienaars. Ik belijd de zonden van Israëls
kinderen, die wij tegen U hebben bedreven:
ja, ikzelf en het huis van mijn vader, wij
hebben gezondigd! 7 Wij hebben schandelijk
misdaan tegen U, en de geboden, instellingen en
voorschriften overtreden, die Gij hebt gegeven
aan Moses, uw dienaar. 8 Ach, gedenk toch het
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woord, dat Gij Moses, uw dienaar, gelast hebt
te spreken Zo gij ontrouw zijt, zal Ik u onder
de volken verstrooien. 9 Maar zo gij u tot Mij
bekeert enmijn geboden nauwgezet onderhoudt,
dan breng Ik uw verstrooiden bijeen, al waren
ze ook aan de rand van de hemel, en leid Ik ze
terug naar de plaats, die Ik heb uitverkoren, om
mijn Naam daar te doen wonen. 10 Ze zijn toch
uw dienaars: uw volk, dat Gij door uw geweldige
kracht en machtige arm hebt verlost! 11 (a) Ach
Heer, laat uw oor toch luisteren naar het gebed
van uw knecht, naar het gebed van uw dienaars,
die uw Naam willen vrezen. Laat het toch aan
uw dienaars gelukken, genade te vinden in het
oog van dien man! (b) Daar ik de schenker des
konings was,

2
1 had ik in de maand Nisan van het twintigste

jaar van koning Artaxerxes de zorg voor de
wijn; ik bracht hem den koning, en reikte hem
over. Maar nog nooit was ik zo droevig geweest.
2 De koning zei dus tot mij: Waarom kijkt ge
zo treurig; ge zijt toch niet ziek? Dat kan niet
anders dan harteleed zijn. Ik begon te rillen
van angst, 3 en sprak tot den koning: De koning
leve voor eeuwig! Hoe zou ik niet treuren, daar
de stad ligt verwoest, waar de graven van mijn
vaderen zijn, en daar haar poorten door het
vuur zijn verteerd? 4De koning antwoordde mij:
Wat zoudt ge dan willen? Ik bad tot den God
des hemels, 5 en sprak tot den koning: Zo het
den koning behaagt, en gij uw dienaar daartoe
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geschikt acht, zend mij dan naar Juda, om de
stad te herbouwen, waar de graven van mijn
vaderen zijn. 6 De koning en zijn gemalin, die
naast hem zat, zeiden tot mij: Hoe lang duurt
uw tocht, en wanneer komt ge terug? Ik noemde
hem een termijn, en het behaagde den koning,
mij de opdracht te geven. 7 Nu sprak ik tot den
koning: Zo het den koning behaagt, moge hij
mij brieven meegeven voor de stadhouders aan
de overzijde van de Rivier, dat ze mij doortocht
verlenen, totdat ik Juda bereik; 8 bovendien een
brief voor Asaf, den koninklijken houtvester, dat
hij mij hout moet leveren, om de poorten van de
burcht te overkappen, die tot de tempel behoort,
en voor de stadsmuur en de woning, waar ik
mijn intrek zal nemen. En de koning verleende
ze mij, daar de hand van God vol goedheid op
mij rustte. 9 Vergezeld van de legeroversten
en ruiters, die de koning mij meegaf, kwam
ik bij de stadhouders aan de overzijde van de
Rivier, en reikte hun de brieven van den koning
over. 10 Maar toen Sanbállat, de Choroniet, en
Tobi-ja, de ammonietische slaaf, het vernamen,
waren zij er hevig over ontstemd, dat er iemand
gekomen was, om Israëls kinderen goed te doen.
11 De herbouw van Jerusalems muren. Toen
ik te Jerusalem was aangekomen, en daar drie
dagen vertoefd had, 12 stond ik in de volgende
nacht op. Ik nam slechts enkele mannen met
mij mee, en vertelde aan niemand, wat mijn
God mij had ingegeven, voor Jerusalem te doen;
ook was er geen ander rijdier bij, dan dat ik
zelf bereed. 13 In de nacht ging ik door de
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Dalpoort naar buiten, en trok in de richting
van de Drakenbron naar de Aspoort; intussen
onderzocht ik Jerusalems muren, die in puin
lagen, en zijn poorten, die door het vuur waren
verteerd. 14 Vandaar ging ik verder naar de
Bronpoort en de Koningsvijver; maar hier was
geen ruimte meer voor het dier, dat ik bereed,
om er doorheen te komen. 15 Door het dal
ging ik dus opwaarts in de nacht, telkens de
muur onderzoekend. Daarna sloeg ik af, en
keerde door de Dalpoort terug naar huis. 16 Zelfs
de voormannen wisten niet, waar ik heen was
gegaan en wat ik beoogde; want ik had er aan
Joden noch priesters, aan edelen noch regenten,
noch aan de overigen, die het werk moesten
doen, tot nu toe iets van gezegd. 17 Maar nu
sprak ik tot hen: Gij ziet de ellende, waarin
wij verkeren; hoe Jerusalem in puinen ligt, en
zijn poorten door het vuur zijn verteerd. Komt,
laat ons Jerusalems muren herbouwen, en niet
langer meer worden bespot. 18 En ik vertelde
hun, hoe de hand van God vol goedheid op mij
had gerust, en wat de koning mij had gezegd.
Ze gaven ten antwoord: We willen beginnen
te bouwen! En vol moed sloegen ze de hand
aan het heerlijke werk. 19 Toen Sanbállat, de
Choroniet, Tobi-ja, de ammonietische slaaf, en
Gésjem, de Arabier, het hoorden, lachten ze ons
uit, en bespotten ons. En ze zeiden: Wat moet
dat betekenen; maakt ge soms opstand tegen den
koning? 20Maar ik stond hun te woord, en sprak
tot hen: De God des hemels zal ons doen slagen;
wij, zijn dienaars, beginnen de bouw. Maar gij



Nehemia 3:1 v Nehemia 3:10

hebt in Jerusalem geen deel en geen recht, zelfs
geen naam!

3
1 Toen begonnen Eljasjib, de hogepriester, met

zijn medepriesters het werk. Ze bouwden de
Schaapspoort, wijdden haar in, en plaatsten er
de deuren in; ze bouwden tot aan de toren Mea,
en vervolgens tot de Chananel-toren. 2Naast hen
bouwden de burgers van Jericho, en daarnaast
bouwde Zakkoer, de zoon van Imri. 3De Vispoort
bouwden de zonen van Senaä; ze overkapten
haar, en voorzagen haar van deuren, sluitbomen
en grendels. 4 Naast hen bouwde Meremot, de
zoon van Oeri-ja, zoon van Hakkos; naast hem
Mesjoellam, de zoon van Berekja, zoon van Mes-
jezabel; daarnaast Sadok, de zoon van Baäna.
5 Naast hen bouwden burgers van Tekóa; maar
hun edelen zetten hun schouders niet onder het
werk van hun Heer. 6 De Oude Poort bouwden
Jojada, de zoon van Paséach, en Mesjoellam,
de zoon van Besodeja; ze overkapten haar, en
voorzagen haar van deuren, sluitbomen en gren-
dels. 7 Naast hen bouwden Melatja, de Giboniet,
en Jadon, de Meronotiet, burgers van Gibon en
Mispa, tot aan het paleis van den stadhouder aan
de overzijde van de Rivier. 8 Naast hen bouwde
de goudsmid Oezziël, de zoon van Charhaja,
en daarnaast Chananja, de balsembereider; zij
herstelden Jerusalem tot aan de Brede Muur.
9Naast hen bouwde Refaja, de zoon van Choer en
overste van het halve distrikt Jerusalem. 10Naast
hem bouwde Jedaja, de zoon van Charoemaf,
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tegenover zijn huis; daarnaast Chattoesj, de
zoon van Chasjabneja. 11 Het tweede gedeelte
met de Bakoven-toren bouwden Malki-ja, de
zoon van Charim, en Chassjoeb, de zoon van
Pachat-Moab. 12 Naast hen bouwde Sjalloem, de
zoon van Hallochesj en overste van het halve
distrikt Jerusalem, met zijn dochters. 13 De
Dalpoort bouwde Chanoen met de burgers van
Zanóach; ze trokken haar op, en voorzagen haar
van deuren, sluitbomen en grendels; bovendien
bouwden zij duizend el van de muur tot aan
de Aspoort. 14 De Aspoort bouwde Malki-ja, de
zoon van Rekab en overste van het distrikt Bet-
Hakkérem; hij trok haar op, en voorzag haar van
deuren, sluitbomen en grendels. 15De Bronpoort
bouwde Sjalloem, de zoon van Kol-Choze en
overste van het distrikt Mispa; hij trok haar op
overkapte haar, en voorzag haar van deuren,
sluitbomen en grendels; bovendien bouwde hij
de muur bij de vijvers van de waterleiding bij
de koningstuin tot aan de trappen, die van de
Stad van David omlaag gaan. 16 Vervolgens
bouwde Nechemja, de zoon van Azboek en over-
ste van het halve distrikt Bet-Soer, tot het punt
tegenover de graven van David, en tegenover de
kunstmatige vijver en de kazerne der soldaten.
17 Vervolgens bouwden de levieten Rechoem,
de zoon van Bani, en naast hem Chasjabja,
de overste van het halve distrikt Keïla, voor
rekening van zijn distrikt. 18Daarna bouwde zijn
ambtgenoot Bawwai, de zoon van Chenadad en
overste van het halve distrikt Keïla. 19Naast hem
bouwde Ézer, de zoon van Jesjóea en overste
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van Mispa, een tweede gedeelte, namelijk de
hoek tegenover de opgang naar het arsenaal.
20 Vervolgens bouwde Baroek, de zoon van Zab-
bai, een ander stuk, van de hoek af tot waar
het huis van den hogepriester Eljasjib begint.
21 Daarna bouwde Meremot, de zoon van Oeri-
ja, zoon van Hakkos, een ander gedeelte, van het
punt af, waar het huis van Eljasjib begint, tot aan
het eind van diens huis. 22 Vervolgens bouwden
de priesters, die daar in de buurt woonden;
23 daarna Binjamin en Chassjoeb tegenover hun
huis; dan Azarja, de zoon van Maäseja, zoon van
Ananja, in de buurt van zijn huis. 24 Vervolgens
bouwde Binnoej, de zoon van Chenadad, een
ander gedeelte van het huis van Azarja af tot
aan de hoek van het terras; 25 daarnaast Palal,
de zoon van Oezai, tegenover de hoek en de
hoge toren, die uitspringt van het koninklijk
paleis bij de gevangenhof; dan Pedaja, de zoon
van Parosj; 26 daarna de tempelknechten, die
op de Ofel woonden, tot het punt tegenover de
oostelijke Waterpoort en de vooruitspringende
toren. 27Vervolgens bouwden burgers van Tekóa
het tweede gedeelte van het punt af tegenover de
grote vooruitspringende toren tot aan de muur
van de Ofel. 28 Van de Paardenpoort af bouw-
den de priesters, iedereen tegenover zijn eigen
huis. 29 Vervolgens bouwde Sadok, de zoon van
Immer, tegenover zijn huis; daarna Sjemaja, de
zoon van Sjekanja en bewaker van de Oostpoort.
30 Vervolgens bouwden Chananja, de zoon van
Sjelemja, en Chanoen, de zesde zoon van Salaf,
een ander gedeelte; daarna Mesjoellam, de zoon
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van Berekja, tegenover zijn kamer. 31Vervolgens
bouwde de goudsmid Malki-ja tot aan het huis
van de tempelknechten en dat van de handelaars
tegenover de Wachtpoort en tot aan de boven-
bouw van het terras. 32 Tussen de bovenbouw
van het terras tot aan de Schaapspoort bouwden
de goudsmeden en de handelaars.

4
1 Toen Sanbállat hoorde, dat wij bezig waren,

de muur te herbouwen, ontstak hij in gramschap
en woede. Hij begon, de spot met de Joden
te drijven, 2 en sprak voor zijn ambtgenoten
en de bezetting van Samaria: Wat voeren die
stakkers van Joden toch uit? Willen ze het
God laten doen, en maar offers brengen, het
vandaag nog voltooien? Willen zij de stenen, die
door het vuur zijn verkoold, uit de hopen stof
doen verrijzen? 3 En Tobi-ja, de Ammoniet, die
bij hem stond, vervolgde: Wat ze ook bouwen,
als er een jakhals tegen springt, slaat hij een
bres in hun stenen muur! 4 Hoor, onze God,
hoe wij worden gehoond! Werp hun smaad
op hun eigen hoofd terug, en maak ze tot een
prooi in hun ballingsoord. 5 Neen, bedek hun
misdaad niet, en wis hun zonde niet weg voor uw
aanschijn; want ze hebben de bouwers gekrenkt!
6 Intussen bouwden wij voort aan de muur, en
weldra was hij over de hele afstand tot halver
hoogte hersteld; want het volk had hart voor
het werk. 7 Toen Sanbállat en Tobi-ja met de
Arabieren, Ammonieten en de bewoners van
Asjdod dan ook vernamen, dat de bouw van



Nehemia 4:8 ix Nehemia 4:16

Jerusalems muren vorderde, en dat de bressen
zich begonnen te sluiten, werden ze woedend.
8 Allen staken de hoofden bijeen, om Jerusalem
te gaan bestrijden, en er verwarring te stichten.
9 Doch wij baden tot onzen God, en lieten, daar
we ze vreesden, dag en nacht tegen hen een
wacht betrekken. 10 Maar ook Juda zeide: De
kracht der dragers schiet te kort, en puinen
zijn er genoeg; we zijn niet in staat, de muur
te herbouwen. 11 Onze vijanden dachten: Ze
moeten niets weten en merken, voordat we
in hun midden verschijnen, ze doden en het
werk stopzetten. 12 Maar de Joden, die in
hun nabijheid woonden, kwamen ons wel tien
keer zeggen: Ze rukken uit alle plaatsen, waar
ze wonen, tegen ons op! 13 Daarop wierp ik
op de lager gelegen plaatsen achter de muren
verschansingen op, en plaatste daar het volk
in familiegroepen met hun zwaarden, lansen
en bogen. 14 En toen ik zag, hoe bang ze
waren, sprong ik op, en sprak tot de edelen, de
voormannen en de rest van het volk: Vreest ze
niet, maar denkt aan den groten en ontzaglijken
Heer, en strijdt voor uw broeders, uw zonen
en dochters, voor uw vrouwen en voor uw
gezinnen! 15 Toen onze vijanden hoorden, dat
we op de hoogte waren gebracht, en dat God
hun plan had verijdeld, konden wij allen naar de
muren terugkeren, en ieder weer aan zijn werk
gaan. 16 Toch bleef van die dag af slechts de
éne helft van mijn gevolg aan het werk, terwijl
de andere helft met lansen, schilden, bogen en
pantsers waren gewapend, en de leiders achter
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de bevolking van Juda bleven staan, 17 dat aan
de muur voortbouwde. De dragers, die de
lasten sleepten, verrichtten het werk met de éne
hand, terwijl de andere de werpspies hield; 18 de
metselaars hadden onder het bouwen allen het
zwaard aan de lenden gegord. Den bazuinblazer
hield ik bij mij. 19 En ik sprak tot de edelen,
de hoofdmannen en tot de rest van het volk:
Het werk is omvangrijk en uitgestrekt, zodat wij
over de muren zijn verspreid en ver van elkaar
staan. 20 Waar ge dus het signaal hoort van de
bazuin, daar moet ge u met ons verenigen, en
onze God zal voor ons strijden. 21 Zo werkten we
voort, de helft van hen met lansen gewapend,
van het gloren van de dageraad af, totdat de
sterren verschenen. 22 Ook dan nog sprak ik
tot het volk: Iedereen moet met zijn knechten
binnen Jerusalem overnachten. Zo waren zij
ons des nachts tot een wacht, overdag tot een
werkploeg. 23 Ikzelf en mijn broers, mijn gevolg
en mijn lijfwacht waren nooit uit de kleren, en
hielden allen de werpspies in de rechterhand.

5
1 Maar er ontstond een ernstige klacht van

het volk en hun vrouwen tegen de Joden, hun
eigen broeders. 2 Sommigen zeiden: We moeten
onze zonen en dochters verpanden, om koren
te kopen, te eten en in het leven te blijven.
3 Anderen zeiden: We moeten onze akkers,
wijngaarden en huizen verpanden, om koren
te kopen tegen de honger. 4 Weer anderen:
We hebben op onze akkers en wijngaarden geld
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opgenomen voor de belasting aan den koning.
5 Maar ons lijf is toch even goed als dat onzer
broeders, onze kinderen zijn toch even goed
als de hunnen. Toch moeten wij onze zonen
en dochters als slaven verkopen, en zijn er al
dochters van ons als slavinnen verkocht, zonder
dat wij er iets aan kunnen doen; ook onze akkers
en wijngaarden zijn in andere handen overge-
gaan. 6 Toen ik hun klacht en beschuldiging
hoorde, werd ik er hevig over ontstemd. 7 Na
bij mijzelf te hebben overlegd, riep ik de edelen
en voormannen ter verantwoording, en sprak tot
hen: Gij drijft woeker tegenover uw broeders!
Ik belegde een grote vergadering tegen hen, 8 en
sprak hun toe: Wij hebben onze joodse broeders,
die aan de heidenen waren verkocht, zoveel we
konden, vrijgekocht; en nu gaat gij uw eigen
broeders verkopen, en worden zij onder ons
verkocht! Ze zwegen, en wisten geen antwoord.
9 Ik vervolgde: Het is niet goed, wat gij doet.
Moet gij niet leven in de vrees van onzen God,
om de smaad der heidenen, onze vijanden, te
ontgaan? 10 Ook ikzelf, mijn broers en mijn
gevolg, hebben geld en koren aan hen geleend;
maar wij zien af van die schuld. 11 Geeft ook
gij hun nog heden hun akkers, wijngaarden,
olijfbomen en huizen terug, met wat gij aan
geld of koren, aan most of olie van hen hebt te
vorderen. 12 Ze gaven ten antwoord: We geven
het terug, en zullen niets van hen vorderen; we
zullen doen, wat ge zegt. Nu riep ik de priesters,
en liet ze zweren, dat ze zó zouden doen.
13 Daarbij schudde ik mijn mantel uit, en sprak:
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Zo moge God iedereen uit zijn huis en have
schudden, die dit woord niet gestand doet; zo
moge hij worden uitgeschud en berooid! De hele
vergadering antwoordde: Amen! Het volk loofde
God, en deed naar dit woord. 14Ook heb ik sinds
de dag, dat koning Artaxerxes mij tot stadhouder
over het land van Juda heeft aangesteld, van het
twintigste tot het twee en dertigste jaar van den
koning, dus twaalf jaar lang, met mijn broers
niet het onderhoud van een stadhouder willen
trekken. 15 En terwijl de vroegere stadhouders,
die mij vooraf waren gegaan, het volk ten laste
waren geweest, en veertig zilveren sikkels per
dag van hen hadden geëist voor brood en wijn,
en hun gevolg bovendien het volk had verdrukt,
heb ik voor mij zó niet gehandeld, omdat ik
God vreesde. 16 Ook heb ik mijn steun verleend
aan de bouw van de muur, en geen stuk grond
voor mijzelf genomen, ofschoon toch heel mijn
gevolg bij het werk was betrokken. 17 Steeds
had ik honderd vijftig man van de Joden en
voormannen aan tafel, behalve nog hen, die van
de omliggende volken tot ons kwamen. 18 Wat
iedere dag werd toebereid: een rund, zes van de
beste schapen en het gevogelte: kwam op mijn
kosten; bovendien om de tien dagen nog vele
zakkenmet wijn. Toch heb ik niet het onderhoud
van een stadhouder willen eisen, omdat die
verplichting te zwaar op het volk zou drukken.
19Mijn God, reken mij ten goede, wat ik voor het
volk heb gedaan!



Nehemia 6:1 xiii Nehemia 6:9

6
1Toen Sanbállat, Tobi-ja, de Arabier Gésjem en

onze andere vijanden vernamen, dat ik de muur
had voltooid, en er geen bres was overgebleven,
ofschoon ik toen nog geen deuren in de poorten
had opgehangen, 2 zonden Sanbállat en Gésjem
mij de volgende boodschap: Kom, laat ons een
samenkomst met elkander hebben te Kefirim in
het Ono-dal. Daar ze echter kwaad tegen mij
in het schild voerden, 3 zond ik boden tot hen
terug met het antwoord: Ik heb een groot werk
onder handen, en kan dus niet komen. Het werk
zou zeker stil blijven liggen, als ik mij er van
terugtrok, om tot u te komen. 4 Tot vier keer toe
zonden ze mij dezelfde boodschap, maar telkens
gaf ik hun hetzelfde antwoord. 5 Daarop zond
Sanbállat mij voor de vijfde maal een dienaar
met hetzelfde verzoek; maar nu bracht deze
een open brief met zich mee, 6 waarin stond
geschreven: Onder de volken loopt het gerucht,
en het wordt door Gésjem bevestigd, dat gij en
de Joden van plan zijt, oproer te maken, en
dat gij de muur herbouwt, omdat gij koning
over hen wilt worden, of iets van die aard;
7 ook dat gij profeten hebt aangesteld, om u in
Jerusalem tot koning van Juda uit te roepen. Zo
iets wordt zeker den koning bekend! Kom dus,
en laat ons met elkander beraden. 8 Maar ik
liet hem antwoorden: Geen woord is er waar,
van al wat ge zegt; ge verzint het zelf. 9 Want
allen wilden ons vrees aanjagen, en dachten:
Dan zullen hun handen bij het werk verslappen,
en komt het nimmer tot stand. Het was dus
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zaak, om sterk te staan. 10 Een andere keer
ging ik het huis van Sjemaja binnen, den zoon
van Delaja, zoon van Mehetabel. Ofschoon het
goed gesloten kon worden, sprak hij tot mij:
Laat ons samen naar het huis van God gaan en
binnen de tempel, en de deuren van de tempel
gesloten houden; want men komt u vermoorden,
vannacht nog komt men u doden. 11Maar ik gaf
ten antwoord: Zou een man, als ik, op de vlucht
slaan? En wie, zoals ik, zou in leven blijven,
als hij binnen de tempel kwam? Neen, ik ga
er niet heen! 12 Want ik begreep, dat God hem
niet had gezonden, maar dat Tobi-ja en Sanbállat
hem hadden omgekocht, om deze voorspelling
tot mij te richten. 13 Hij was omgekocht, om mij
vrees aan te jagen. Dan zou ik wel iets dergelijks
doen en een zonde begaan; en dan hadden ze
gelegenheid, mijn naam te bekladden, en mij in
opspraak te brengen. 14 Mijn God, reken Tobi-ja
en Sanbállat dit drijven aan, maar ook Noadja,
de profetes, en de andere profeten, die mij bang
wilden maken! 15 Op de vijf en twintigste van
Eloel was de muur in twee en vijftig dagen
voltooid. 16 Toen al onze vijanden het hoorden,
en alle omliggende volken het zagen, scheen het
een machtig wonder in hun ogen, en begrepen
ze, dat dit werk door onzen God was gewrocht.
17Maar ook toen nog bleven sommige edelen van
Juda brieven aan Tobi-ja zenden, en kwamen
er brieven van Tobi-ja bij hen aan. 18 Want
hij had vele bondgenoten in Juda, daar hij de
schoonvader was van Sjekanja, den zoon van
Arach, en zijn zoon Jehochanan gehuwd was
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met de dochter van Mesjoellam, den zoon van
Berekja. 19 En ofschoon Tobi-ja herhaaldelijk
brieven schreef, om mij vrees aan te jagen,
durfden zij mij veel goeds van hem vertellen, en
brachten mijn woorden aan hem over.

7
1 Toen de muur was voltooid, liet ik

ook de deuren aanbrengen, en werden er
poortwachters aangesteld, tegelijk met de
zangers en levieten. 2 Ik droeg het bestuur
van Jerusalem op aan Chanáni, mijn broer, en
aan Chananja, den bevelhebber van de burcht,
daar deze boven veel anderen betrouwbaar was
en een godvrezend man. 3 Ik zeide tot hen:
De poorten van Jerusalem mogen niet worden
geopend, eer de zon al warm is geworden,
en terwijl ze nog aan de hemel staat, moeten
de deuren worden gesloten en gegrendeld;
dan moet gij de bewoners van Jerusalem als
wachten uitzetten, iedereen op zijn eigen post
en tegenover zijn huis. 4 Ofschoon de stad
veel ruimte bood en groot van omvang was,
woonde er maar weinig volk, en werden er geen
huizen gebouwd. 5 Daarom gaf God het mij
in, de edelen, voormannen en het volk volgens
hun geslachtsregister bijeen te trekken. Bij
deze gelegenheid vond ik het geslachtsregister
van hen, die het eerst waren opgetrokken;
en ik vond daar geschreven: 6 Dit zijn de
bewoners der provincie, die weg getrokken zijn
uit de ballingschap, waarheen Nabukodonosor,
de koning van Babel, hen had weggevoerd,
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en die zijn teruggekeerd naar Jerusalem en
Juda, iedereen naar zijn eigen stad. 7 Het
zijn zij, die teruggekomen zijn met Zorobabel,
Jesjóea, Nechemja, Azarja, Raämja, Nachamáni,
Mordokai, Bilsjan, Mispéret, Bigwai, Nechoem
en Baäna. Het aantal mannen uit het volk van
Israël was als volgt: 8 De zonen van Parosj,
een en twintighonderd twee en zeventig man;
9 de zonen van Sje fatja, driehonderd twee en
zeventig; 10 de zonen van Arach, zeshonderd
twee en vijftig; 11 de zonen van Pachat-Moab,
de zonen namelijk van Jesjóea en Joab, acht
en twintighonderd en achttien; 12 de zonen
van Elam, twaalfhonderd vier en vijftig; 13 de
zonen van Zattoe, achthonderd vijf en veertig;
14 de zonen van Zakkai, zevenhonderd zestig;
15 de zonen van Binnoej, zeshonderd acht en
veertig; 16 de zonen van Bebai, zeshonderd
acht en twintig; 17 de zonen van Azgad, drie
en twintighonderd twee en twintig; 18 de zonen
van Adonikam, zeshonderd zeven en zestig;
19 de zonen van Bigwai, tweeduizend zeven
en zestig; 20 de zonen van Adin, zeshonderd
vijf en vijftig; 21 de zonen van Ater, uit de
familie Chizki-ja, acht en negentig; 22 de zonen
van Chasjoem, driehonderd acht en twintig;
23 de zonen van Besai, driehonderd vier en
twintig; 24 de zonen van Charif, honderd twaalf;
25 de zonen van Gibon, vijf en negentig; 26 de
burgers van Betlehem en Netofa, honderd acht
en tachtig; 27 de burgers van Anatot, honderd
acht en twintig; 28 de burgers van Bet-Azmáwet,
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twee en veertig; 29 de burgers van Kirjat-Jearim,
Kefira en Beërot, zevenhonderd drie en veertig;
30de burgers van Rama en Géba, zeshonderd een
en twintig; 31 de burgers van Mikmas, honderd
twee en twintig; 32 de burgers van Betel en Ai,
honderd drie en twintig; 33 de burgers van het
andere Nebo, twee en vijftig; 34 de zonen van
den anderen Elam, twaalfhonderd vier en vijftig;
35 de zonen van Charim, driehonderd twintig;
36 de burgers van Jericho, driehonderd vijf en
veertig; 37 de burgers van Lod, Chadid en Ono,
zevenhonderd een en twintig; 38 de zonen van
Senaä, negen en dertighonderd dertig. 39 De
priesters: de zonen van Jedaja, uit het geslacht
van Jesjóea, telden negenhonderd drie en
zeventig man; 40 de zonen van Immer, duizend
twee en vijftig; 41 de zonen van Pasjchoer,
twaalfhonderd zeven en veertig; 42 de zonen van
Charim, duizend zeventien. 43 De levieten: de
zonen van Jesjóea, Kadmiël en Hodeja telden
vier en zeventig man. 44 De zangers: de zonen
van Asaf telden honderd acht en veertig man.
45 De poortwachters: de zonen van Sjalloem,
de zonen van Ater, de zonen van Talmon, de
zonen van Akkoeb, de zonen van Chatita en
de zonen van Sjobai telden honderd acht en
dertig man. 46 De tempelknechten waren: de
zonen van Sicha; de zonen van Chasoefa; de
zonen van Tabbaot; 47 de zonen van Keros; de
zonen van Sia; de zonen van Padon; 48 de zonen
van Lebana; de zonen van Chagaba; de zonen
van Salmai; 49 de zonen van Chanan; de zonen
van Giddel; de zonen van Gáchar; 50 de zonen
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van Reaja; de zonen van Resin; de zonen van
Nekoda; 51 de zonen van Gazzam; de zonen van
Oezza; de zonen van Paséach; 52 de zonen van
Besai; de zonen van Meoenim; de zonen van
Nefoesjesim; 53 de zonen van Bakboek; de zonen
van Chakoefa; de zonen van Charchoer; 54 de
zonen van Basloet; de zonen van Mechida; de
zonen van Charsja; 55 de zonen van Barkos; de
zonen van Sisera; de zonen van Támach; 56 de
zonen van Nesiach; de zonen van Chatifa. 57 De
zonen van Salomons slaven waren: de zonen
van Sotai; de zonen van Soféret; de zonen
van Perida; 58 de zonen van Jaäla; de zonen
van Darkon; de zonen van Giddel; 59 de zonen
van Sjefatja; de zonen van Chattil; de zonen
van Pokéret-Hassebajim; de zonen van Amon.
60 De tempelknechten telden met de zonen van
Salomons slaven tezamen driehonderd twee
en negentig man. 61 De volgenden zijn wel
mee opgetrokken uit Tel-Mélach, Tel- Charsja,
Keroeb, Addon en Immer, maar ze konden
hun familie- en stamboom niet overleggen als
bewijs, dat zij tot Israël behoorden. 62 Het
waren: De zonen van Delaja; de zonen van
Tobi-ja; de zonen van Nekoda: zeshonderd
twee en veertig man. 63 Uit de priesters: de
zonen van Chobaja; de zonen van Hakkos; de
zonen van Barzillai, die getrouwd was met
een dochter van Barzillai, en naar hem werd
genoemd. 64 Daar zij, hoe ze ook zochten, hun
geslachtsregister niet konden vinden, werden ze
van de priesterlijke bediening uitgesloten, 65 en
verbood hun de landvoogd, van de allerheiligste
spijzen te eten, totdat er een priester met de
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Oerim en Toemmim zou optreden. 66 De hele
gemeente bestond uit twee en veertig duizend
driehonderd zestig personen. 67Hierbij kwamen
nog zevenduizend driehonderd zeven en dertig
slaven en slavinnen, en tweehonderd vijf en
veertig zangers en zangeressen. 68 - 69 Er
waren vierhonderd vijf en dertig kamelen,
en zesduizend zevenhonderd twintig ezels.
70 Sommige familiehoofden schonken een
som, die voor de eredienst was bestemd.
De landvoogd gaf voor het fonds: duizend
drachmen aan goud, vijftig plengschalen en
vijfhonderd dertig priestergewaden. 71 Enige
familiehoofden gaven voor het fonds, dat voor
de eredienst was bestemd: twintigduizend
drachmen aan goud, en twee en twintighonderd
mina aan zilver. 72 De rest van het volk
gaf: twintigduizend drachmen aan goud,
tweeduizend mina aan zilver, en zeven en zestig
priestergewaden. 73 Daarna gingen de priesters,
de levieten, de poortwachters, de zangers, met
een deel van het volk en de tempelknechten zich
te Jerusalem vestigen, en de rest van Israël in
hun steden. Toen de kinderen Israëls zich in
hun steden hadden gevestigd, brak de zevende
maand aan.

8
1 Nu verzamelde zich het hele volk als één

man op het plein vóór de Waterpoort. En men
verzocht Esdras, den schriftgeleerde, het boek
te gaan halen van Moses’ Wet, die Jahweh aan
Israël gegeven had. 2 Esdras, de priester, legde
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dus de gemeente de Wet voor: aan mannen
en vrouwen, aan allen, die ze maar konden
verstaan. Het was de eerste dag der zevende
maand. 3 En terwijl hij van de vroege morgen tot
de middag op het plein voor de Waterpoort aan
het voorlezen bleef aan mannen en vrouwen,
aan allen, die het maar konden verstaan, bleef
ook het volk een en al oor voor het boek van
de Wet. 4 Esdras, de schriftgeleerde, had een
houten verhoging beklommen, die voor deze
gelegenheid was opgeslagen. Rechts van hem
stonden Mattitja, Sjéma, Anaja, Azarja, Oeri-
ja, Chilki-ja en Maäseja; links Pedaja, Misjaël,
Malki-ja, Chasjoem, Chasjbaddána, Zekarja en
Mesjoellam. 5 Toen Esdras dus het boek opende,
konden allen het zien, omdat hij boven heel
de menigte uitstak. Zodra hij het opende,
stond heel de menigte op. 6 Esdras ving aan,
met Jahweh te loven, den groten God; en
heel het volk antwoordde: Amen, Amen! Ze
staken de handen omhoog, wierpen zich op de
knieën en aanbaden Jahweh, het gelaat tegen
de grond. 7 Daarna gingen de levieten Jesjóea,
Bani, Sjerebeja, Jamin, Akkoeb, Sjabbetai, Hodi-
ja, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan
en Pelaja het volk in de Wet onderrichten,
terwijl dit op zijn plaats bleef staan. 8 Ze lazen
duidelijk voor uit het boek van Gods Wet, en
voegden er de verklaring aan toe zodat men
ook begreep, wat er werd voorgelezen. 9 Toen
sprak Nehemias, de landvoogd, met Esdras, den
priester en schriftgeleerde, en de levieten, die
het volk hadden onderricht, tot heel het volk:
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Deze dag is heilig voor Jahweh, uw God; gij
moogt dus niet treuren en wenen! Want al
het volk was begonnen te schreien, toen het
de geboden der Wet had gehoord. 10 En hij
ging voort: Gaat lekkere spijzen eten en zoete
dranken drinken, en stuurt geschenken rond aan
hen, die niets hebben. Want deze dag is heilig
voor onzen Heer. Weest dus niet treurig; want
de vreugde in Jahweh is uw kracht! 11 Ook de
levieten kalmeerden het volk, en herhaalden:
Weest maar gerust, want deze dag is heilig;
weest niet bedroefd! 12 Toen ging heel de
menigte heen, om te eten en te drinken, om
geschenken te zenden en uitbundige vreugde te
tonen. Want ze hadden begrepen, wat men hun
te verstaan had gegeven. 13 De volgende dag
verzamelden zich de familiehoofden van heel
het volk, met de priesters en levieten, bij Esdras,
den schriftgeleerde, om de voorschriften derWet
te bestuderen. 14 En nu vonden ze in de Wet
geschreven, welke Jahweh door Moses gegeven
had, dat de kinderen Israëls op het feest van
de zevende maand onder loofhutten moesten
wonen. 15 Daarom lieten zij in al hun steden
en in Jerusalem uitroepen en luide verkonden:
Trekt het gebergte in, en haalt takken van de
olijf en de oleaster, van mirten, palmen en
lommerrijke bomen, om hutten te maken, zoals
is voorgeschreven. 16 En het volk ging ze halen,
en allen maakten zich hutten op hun eigen dak
of hun hoven, op de voorhoven van de tempel,
op het plein voor de Waterpoort of het plein
van de Efraïmpoort. 17 Heel de gemeente, die
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uit de ballingschap was teruggekeerd, maakte
zich hutten en woonde daar in. Neen, sinds de
dagen van Josuë, den zoon van Noen, tot op deze
dag hadden de kinderen Israëls het nog nooit
zo gedaan, en had er zo’n uitbundige vreugde
geheerst. 18 Dag aan dag las men voor uit het
boek van Gods Wet, van de eerste dag tot de
laatste. Zeven dagen lang vierde men feest, en op
de achtste dag werd een feestelijke bijeenkomst
gehouden, zoals dat voorgeschreven staat.

9
1 Maar op de vier en twintigste van dezelfde

maand kwamen de kinderen Israëls bijeen, om
in zak en as te vasten. 2 Het zaad van Israël
scheidde zich van alle vreemdelingen af; en zij
traden vooruit, om hun eigen zonden te belijden
en de schuld hunner vaderen. 3 Gedurende een
vierde deel van de dag lazen zij, overeind op hun
plaats, uit het wetboek van Jahweh, hun God;
gedurende een ander vierde deel legden ze hun
belijdenis af, en wierpen zich neer voor Jahweh,
hun God. 4Op de verhoging der levieten stonden
Jesjóea, Bani, Kadmiël, Sjebanja, Boenni, Sjere-
beja, Bani en Kenáni, en smeekten met luider
stem tot Jahweh, hun God. 5 En de levieten
Jesjóea, Kadmiël, Bani, Chasjabneja, Sjerebeja,
Hodi-ja, Sjebanja, Petachja antwoordden: Op,
zegent Jahweh, uw God, in de eeuwen der
eeuwen! En men loofde de heerlijke Naam, die
alle lof en roem te boven gaat. 6Nu sprak Esdras:
Gij, Jahweh, Gij alleen hebt de hemel gemaakt,
de hemel der hemelen met heel zijn heir, de
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aarde met al wat er op is, de zeeën met alles
erin. Gij zijt het, die alles in leven houdt, en
voor wien het heir van de hemel zich buigt. 7Gij,
Jahweh, zijt de God, die Abram hebt uitverkoren,
uit Oer der Chaldeën geleid, en hem Abraham
hebt genoemd. 8 Gij hebt zijn hart trouw voor
uw aanschijn bevonden, en met hem een ver-
bond gesloten, om aan zijn kroost het land der
Kanaänieten, Chittieten, Amorieten, Perizzieten,
Jeboesieten en Girgasjieten te geven. En Gij hebt
uw woord gestand gedaan, omdat Gij gerecht
zijt. 9 Gij hebt de ellende onzer vaderen in
Egypte aanschouwd, en hun kermen gehoord bij
de Rode Zee. 10 En Gij hebt tekenen en wonderen
gewrocht aan Farao, aan al zijn dienaars en aan
het ganse volk van zijn land; want Gij wist, hoe
zij hen hadden mishandeld. Zo hebt Gij U een
naam bereid, zoals Gij thans nog bezit. 11 De zee
hebt Gij voor hen in tweeën gekloofd, zodat ze
droogvoets door de zee konden trekken; maar
hun vervolgers hebt Gij in de kolken geslingerd,
als een steen in de geweldige wateren. 12 In
een wolkkolom hebt Gij hen geleid overdag, in
een vuurkolom in de nacht, om hun weg te
verlichten, die ze hadden te gaan. 13 Op de berg
Sinaï zijt Gij nedergedaald, hebt van de hemel
uit tot hen gesproken, en hun rechtvaardige
voorschriften, betrouwbare wetten, voortreffeli-
jke instellingen en geboden geschonken. 14 Gij
hebt hun uw heilige sabbat verkondigd door
uw dienaar Moses, hun geboden, instellingen en
wetten gegeven. 15 Gij hebt hun brood uit de
hemel tegen de honger geschonken, en water uit
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de rots doen stromen tegen hun dorst. Gij hebt
hun gezegd, het land in bezit te gaan nemen, dat
Gij met opgestoken hand hadt beloofd, hun te
geven. 16 Maar onze vaderen waren opstandig,
hardnekkig, en wilden naar uw geboden niet
luisteren. 17 Ze weigerden te gehoorzamen,
en dachten niet terug aan de wonderen, die
Gij voor hen hadt gewrocht; hardnekkig en
koppig wilden ze terug naar de slavernij van
Egypte. Maar Gij waart een God vol vergeving,
genadig, barmhartig, lankmoedig en van grote
ontferming, en Gij liet hen niet in de steek.
18 Zelfs toen ze zich een gegoten kalf hadden
gemaakt, en in vreselijke godslastering hadden
gezegd: “Dit is uw god, die u uit Egypte heeft
geleid”, 19 zelfs toen nog hebt Gij in uw grote
ontferming ze in de woestijn niet verlaten. De
wolkkolom week niet van hen overdag, om hen
op de weg te geleiden, en de vuurkolom niets
des nachts, om hun weg te verlichten, die ze
hadden te gaan; 20Gij zijt uw goede geest blijven
schenken, om hen te onderrichten; Gij hebt uw
manna aan hun mond niet ontzegd, en water
voor hun dorst gegeven; 21 veertig jaar lang
zijt Gij hen in de woestijn blijven verzorgen,
zodat het hun aan niets heeft ontbroken, hun
kleren niet waren versleten, hun voeten niet
waren gezwollen. 22 Gij hebt hun koninkrijken
en volkeren overgeleverd, en ze stuk voor stuk
verdeeld; zo hebben zij het land van Sichon, den
koning van Chesjbon, veroverd, en het land van
Og, den koning van Basjan. 23Hun kinderen hebt
Gij talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel,
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en ze naar het land gebracht, dat Gij hun vaderen
bevolen hadt, in bezit te gaan nemen. 24 En die
kinderen zijn in het land gekomen, en hebben
het veroverd; en Gij hebt de Kanaänieten, die
het land bewoonden, aan hen onderworpen en
ze in hun macht gegeven, koningen zowel als
de landsbevolking, om met hen te doen, wat ze
wilden. 25 Ze hebben versterkte steden en vette
akkers veroverd, huizen genomen met heel de
have erin, uitgehouwen vijvers en wijngaarden,
olijven en vruchtbomen zonder tal. Maar toen
zij hadden gegeten, verzadigd waren en vet,
en van al uw goede gaven hadden genoten,
26 zijn ze weerbarstig geworden, en tegen U in
opstand gekomen, hebben zij uw Wet achter
de rug gesmeten en uw profeten vermoord, die
hen vermaanden, zich tot U te bekeren, en
vreselijke godslasteringen uitgebraakt. 27 Toen
hebt Gij hen aan hun verdrukkers overgeleverd,
die hen benauwden. Doch als zij in hun tijd
van benauwing maar weer tot U riepen, hebt
Gij van de hemel uit hen verhoord, en hun in
uw grote ontferming redders geschonken, die
hen uit de macht hunner verdrukkers verlosten.
28Maar nauwelijks hadden ze rust herkregen, of
ze deden weer kwaad voor uw aanschijn. Dan
bracht Gij ze onder de macht van hun vijand,
die ze vertrapte. Doch riepen ze weer tot U,
dan hebt Gij van de hemel uit hen verhoord,
en in uw grote ontferming hen talloze malen
verlost. 29 Gij zijt ze blijven vermanen, om ze tot
uw Wet te bekeren. Maar zij bleven opstandig,
gehoorzaamden niet aan uw geboden, en zondig-



Nehemia 9:30 xxvi Nehemia 9:37

den tegen uw voorschriften, wier vervulling
den mens het leven behoudt; ze maakten hun
schouder onwillig, en star hun nek, en wilden
niet horen. 30 Jaren lang hadt Gij geduld met hen,
en bleeft Gij ze vermanen door uw geest, die Gij
hun door uw profeten zondt; maar zij luisterden
niet. Toen hebt Gij ze overgeleverd aan de volken
der landen. 31 Maar ook toen nog hebt Gij ze
in uw grote ontferming niet geheel vernietigd,
niet geheel verlaten; want Gij zijt een genadige
en barmhartige God! 32 Nu dan Jahweh, onze
God: grote, sterke, ontzagwekkende God, die het
Verbond en de genade gestand doet: tel toch
al de rampen niet licht, die ons, onze koningen
en leiders, priesters en profeten, onze vaderen
en uw ganse volk hebben getroffen sinds de
tijd der koningen van Assjoer tot de dag van
vandaag! 33 Gij waart rechtvaardig bij al wat
ons is geschied; want Gij hieldt uw trouw, maar
wij deden kwaad. 34 Onze koningen, leiders
en priesters, onze vaderen hebben uw wet niet
volbracht, niet geluisterd naar uw geboden en
waarschuwingen, die Gij hun hebt gegeven.
35 Toen zij het koningschap hadden, hebben zij
trots de rijke zegen, die Gij hun hadt gegeven,
trots de uitgestrektheid en vruchtbaarheid van
het land, dat Gij hun hadt geschonken, U niet
gediend, en zich van hun zondig gedrag niet
bekeerd. 36 Daarom zijn wij nu slaven in het
land, dat Gij aan onze vaderen hebt geschonken,
om er de vruchten en het goede van te genieten.
Ja, slaven zijn wij in het land; 37 en de koningen,
die Gij om onze zonden over ons hebt gesteld,
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halen de rijke oogst ervan in. Zij beschikken
naar willekeur over ons lijf en ons vee, en wij
verkeren in grote ellende! 38 Daarom gaan wij
heden een schriftelijke verbintenis aan, bezegeld
door onze leiders, levieten en priesters.

10
1 Bezegeld door den landvoogd Nehemias den

zoon van Chakalja, en door Sidki-ja. 2 Door
Seraja, Azarja, Jirmeja, 3 Pasjchoer, Amarja,
Malki-ja, 4 Chattoesj, Sjebanja, Malloek, 5 Charim,
Meremot, Obadja, 6 Daniël, Ginneton, Baroek,
7 Mesjoellam, Abi-ja, Mi-Jamin, 8 Maäzja, Bilgai
en Sjemaja; dit zijn de priesters. 9 Door de
levieten Jesjóea, den zoon van Azana; door
Binnoej, uit de zonen van Chenadad, en Kadmiël,
10 met hun broeders Sjebanja, Hodi-ja, Kelita,
Pelaja, Chanan, 11 Mika, Rechob, Chasjabja,
12 Zakkoer, Sjerebeja, Sjebanja, 13 Hodija, Bani
en Beninoe. 14 Door de volkshoofden Parosj,
Pachat-Moab, Elam, Zattoe, Bani, 15 Boenni,
Azgad, Bebai, 16 Adoni-ja, Bigwai, Adin, 17 Ater,
Chizki-ja, Azzoer, 18 Hodi-ja, Chasjoem, Besai,
19 Charif, Anatot, Nebai, 20Magpiasj, Mesjoellam,
Chezir, 21 Mesjezabel, Sadok, Jaddóea, 22 Pelatja,
Chanan, Anaja, 23 Hosjéa, Chananja, Chas-
sjoeb, 24 Hallochesj, Pilcha, Sjobek, 25 Rechoem,
Chasjabna, Maäseja, 26 Achi-ja, Chanan, Anan,
27 Malloek, Charim en Baäna. 28 Het gewone
volk, de priesters, levieten, poortwachters,
zangers en tempelknechten, allen, die zich
hebben afgezonderd van de landsbevolking en
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zich hebben aangesloten bij de Wet van God,
met hun vrouwen, zonen en dochters, voor
zover zij tot de jaren van verstand zijn gekomen,
29 in overeenstemming met hun broeders, de
adel: zijn overeengekomen onder vloek en
eed, te leven naar de Wet van God, die Hij
ons heeft gegeven door Moses, Gods dienaar,
en nauwgezet alle geboden, voorschriften en
instellingen van Jahweh, onzen Heer, te onder-
houden. 30Verder, dat wij onze dochters niet aan
de landsbevolking zullen geven, en hun dochters
niet voor onze zonen zullen nemen. 31 Dat wij
op sabbat of feestdag van de landsbevolking
geen waren of koren zullen kopen, als zij die
op de sabbat ter markt brengt. Dat wij in het
zevende jaar afstand zullen doen van de oogst
en van iedere schuldvordering. 32 Verder, dat
wij de verplichting op ons nemen, jaarlijks een
derde sikkel te geven voor de eredienst in het
huis van onzen God: 33 voor het toonbrood,
het dagelijks spijs- en brandoffer, voor de offers
op sabbat, nieuwe maan en hoogfeest, voor het
dank- en zondeoffer, om verzoening voor Israël
te verkrijgen, en voor de verdere dienst in het
huis van God. 34 Dat wij, priesters, levieten en
volk, het lot zullen werpen, om jaarlijks op vaste
tijden in familiegroepen hout te leveren en naar
het huis van God te brengen tot brandstof op het
altaar van Jahweh, onzen God, zoals het in de
Wet is bepaald. 35 Verder, dat wij de eerstelingen
van onze akker en de eerstelingen van al onze
vruchtbomen jaarlijks naar het huis van Jahweh
zullen brengen. 36 Dat wij de eerstgeborenen
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van onze zonen en van ons lastvee, zoals in de
Wet is bepaald, met de eerstgeborenen van onze
runderen en schapen naar het huis van onzen
God zullen brengen voor de priesters, die dienst
verrichten in het huis van onzen God. 37 Dat
wij voor de priesters de keur van ons meel,
van onze hefoffers, van alle boomvruchten, van
most en olie naar de kamers van het huis van
onzen God zullen brengen, en voor de levieten
de tienden van onze akker. Dat de levieten
de tienden in al onze landbouwplaatsen zullen
innen, 38 maar dat de priester, de zoon van
Aäron, bij de levieten zal zijn, als zij de tienden
ophalen. Dat de levieten het tiende deel van
de tienden naar het huis van onzen God zullen
brengen in de kamers van de opslagplaats. 39Dat
de kinderen Israëls en de zonen van Levi het
hefoffer aan koren, most en olie naar die kamers
zullen brengen, waar de vaten voor het heilig-
dom, voor de dienstdoende priesters en voor de
poortwachters en zangers zijn. Dat wij ook het
huis van onzen God niet zullen verwaarlozen.

11
1 De leiders van het volk vestigden zich te

Jerusalem. De rest van het volk wierp het
lot, om een tiende deel aan te wijzen, dat zich
in Jerusalem, de heilige stad, moest vestigen,
terwijl de negen andere tienden in de overige
steden konden wonen. 2Het volk zegende echter
allen, die zich vrijwillig aanboden, om zich in
Jerusalem te vestigen. 3 Dit zijn de hoofden van
de provincie, die zich in Jerusalem vestigden.
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De hoofden van Israël, van de priesters, levi-
eten, tempelknechten en zonen van Salomons
slaven gingen ook in de steden van Juda wonen,
iedereen op zijn eigen erfdeel in die steden,
4 terwijl die van de Judeërs en Benjamieten
zich in Jerusalem vestigden. Van de Judeërs:
Ataja, de zoon van Oezzi-ja, zoon van Zekarja,
zoon van Amarja, zoon van Sjefatja, zoon van
Mahalalel, uit de zonen van Fáres. 5 Vervolgens
Maäseja, de zoon van Baroek, zoon van Kol-
Choze, zoon van Chazaja, zoon van Adaja, zoon
van Jojarib, zoon van Zekarja, zoon van den
Sjeloniet. 6De zonen van Fáres, die in Jerusalem
woonden, telden tezamen vierhonderd acht en
zestig weerbare mannen. 7 Dit zijn de Benjami-
eten: Salloe, de zoon van Mesjoellam, zoon van
Joëd, zoon van Pedaja, zoon van Kolaja, zoon
van Maäseja. zoon van Itiël, zoon van Jesjaja,
8 en zijn broeders, negenhonderd acht en twintig
weerbare mannen. 9 Joël, de zoon van Zikri,
stond aan hun hoofd, en Jehoeda, de zoon van
Hassenoea was het tweede hoofd van de stad.
10 Van de priesters: Jedaja, de zoon van Jojarib,
zoon van Jakin, 11 en Seraja, de zoon van Chilki-
ja, zoon van Mesjoellam, zoon van Sadok, zoon
van Merajot, zoon van Achitoeb stonden aan
het hoofd van de tempel; 12 met hun broeders,
die dienst in de tempel verrichtten, telden zij
achthonderd twee en twintig man. Vervolgens
Adaja, de zoon van Jerocham, zoon van Pelalja,
zoon van Amsi, zoon van Zekarja, zoon van Pasj-
choer, zoon van Malki-ja, 13 en zijn broeders, die
familiehoofden waren, telden tweehonderd twee
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en veertig man, Amasai, de zoon van Azarel,
zoon van Achzai, zoon van Mesjillemot, zoon
van Immer, 14 en zijn broeders telden honderd
acht en twintig weerbare mannen; hun hoofd
was Zabdiël, de zoon van Haggedolim. 15 Van
de levieten: Sjemaja, de zoon van Chassjoeb,
zoon van Azrikam, zoon van Chasjabja, zoon van
Boenni. 16 Sjabbetai en Jozabad behoorden tot
de hoofden der levieten, en waren belast met
het toezicht op de uitwendige aangelegenheden
van de tempel. 17 Mattanja, de zoon van Mika,
zoon van Zabdi, zoon van Asaf, was de leider van
het lofgezang bij het gebed, en Bakboekja was
de tweede onder zijn broeders. Verder Abda,
de zoon van Sjamóea, zoon van Galal, zoon van
Jedoetoen. 18 In het geheel telden de levieten in
de heilige stad tweehonderd vier en tachtig man.
19 De poortwachters waren: Akkoeb, Talmon
en hun broeders, die de wacht hielden in de
poorten; ze telden honderd twee en zeventig
man. 20 De overige Israëlieten, priesters en
levieten woonden in de verschillende steden
van Juda, iedereen op zijn erfdeel. 21 De tem-
pelknechten woonden op de Ofel; Sicha en Gisjpa
stonden aan het hoofd der tempelknechten.
22Het hoofd der levieten te Jerusalem was Oezzi,
de zoon van Bani, de zoon van Chasjabja, zoon
van Mattanja, zoon van Mika; hij behoorde tot
de zonen van Asaf, de zangers bij de dienst
in de tempel. 23 Want er bestond aangaande
hen een koninklijk besluit, dat aan de zangers
een dagelijkse toelage verzekerde. 24 Petachja,
de zoon van Misjezabel, uit de zonen van
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Zara, den zoon van Juda, was gevolmachtigde
van den koning3 in alle aangelegenheden van
het volk. 25 Wat hun dorpen buiten betreft:
Judeërs woonden in Kirjat-Arba en onderhorige
plaatsen; in Dibon en onderhorige plaatsen; in
Jekabseël en zijn dorpen; 26 in Jesjóea, Molada,
Bet-Pélet, 27 Chasar-Sjoeal en Beër-Sjéba met
onderhorige plaatsen; 28 in Sikelag en Mekona
met onderhorige plaatsen; 29 in En-Rimmon,
Sora, Jarmoet, 30 Zanóach, Adoellam en hun
dorpen; in Lakisj met zijn velden; in Azeka
met onderhorige plaatsen. Ze woonden dus van
Beër-Sjéba tot het Hinnom-dal. 31 De Benjami-
eten waren in Géba, Mikmas, Ajja, Betel met
onderhorige plaatsen; 32 in Anatot, Nob, Ananja,
33 Chasor, Rama, Gittáim, 34 Chadid, Seboïm,
Neballat, 35 Lod, Ono en het Handwerkersdal.
36 Van de levieten woonden afdelingen zowel in
Juda als in Benjamin.

12
1 Dit zijn de priesters en levieten, die met

Zorobabel, den zoon van Salatiël, en met Jesjóea
zijn opgetrokken: Seraja, Jirmeja, Ezra, 2Amarja,
Malloek, Chattoesj, 3 Sjekanja, Rechoem, Mere-
mot, 4 Iddo, Ginnetoj, Abi-ja, 5Mi-jamin, Maädja,
Bilga, 6 Sjemaja, Jojarib, Jedaja, 7 Salloe, Amok,
Chilki-ja en Jedaja; dit waren de hoofden van
de priesters en van hun broeders ten tijde
van Jesjóea. 8 Dit waren de levieten: Jesjóea,
Binnoej, Kadmiël, Sjerebeja, Jehoeda en Mat-
tanja, die met zijn broeders de leiding had bij
het lofgezang. 9 Verder Bakboekja en Oenni
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met hun broers, die bij de gezangen tegenover
hen stonden. 10 Jesjóea verwekte Jojakim, Jo-
jakim verwekte Eljasjib, Eljasjib verwekte Jo-
jada. 11 Jojada verwekte Jonatan, Jonatan
verwekte Jaddóea. 12 Ten tijde van Jojakim
waren priesters: de familiehoofden van Seraja,
Meraja, Jirmeja, Chananja; 13 die van Ezra,
Mesjoellam, Amarja, Jehochanan; 14 die van
Malloeki, Jonatan, Sjebanja, Josef: 15 die van
Charim, Adna, Merajot, Chelkai; 16 die van Iddo,
Zekarja, Ginneton, Mesjoellam; 17 die van Abi-
ja, Zikri, Minjamin, Moadja, Piltai; 18 die van
Bilga, Sjammóea, Sjemaja, Jehonatan; 19 die
van Jojarib, Mattenai, Jedaja, Oezzi; 20 die van
Sallai, Kallai, Amok, Éber; 21 die van Chilki-ja,
Chasjabja, Jedaja en Netanel. 22 De levieten,
familiehoofden, uit de tijd van Eljasjib, Jojada,
Jochanan en Jaddóea staan opgeschreven; de
priesters tot aan de regering van Darius, den
Pers. 23 De levieten, familiehoofden, tot aan de
tijd van Jochanan, den zoon van Eljasjib, staan
opgeschreven in het boek der Kronieken. 24 De
hoofden der levieten waren: Chasjabja, Sjerebja,
Jesjóea, Binnoej en Kadmiël; en hun broeders,
die tegenover hen stonden, om afdeling tegen-
over afdeling het prijs- en loflied aan te heffen,
zoals David, de man Gods, dit had bepaald,
waren: 25 Mattanja, Bakboekja, Obadja. De
poortwachters, die de wacht hielden bij de voor-
raadkamers der poorten, waren: Mesjoellam,
Talmon en Akkoeb. 26Dezen leefden ten tijde van
Jojakim, den zoon van Jesjóea, zoon van Josadak,
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en ten tijde van Nehemias, den stadhouder, en
van Esdras, den priester-schriftgeleerde. De
inwijding van Jerusalems muren. 27 Voor de
inwijding van Jerusalems muren ontbood men
de levieten uit al hun woonplaatsen, en bracht
ze naar Jerusalem, om de inwijding te voltrekken
met jubel, loflied en gezang, met cymbalen,
harpen en citers. 28 Zo kwamen de zangers
bijeen, zowel uit de streek rond Jerusalem als uit
de dorpen der Netofaieten, 29 uit Bet-Haggilgal,
en uit de velden van Géba en Azmáwet; want
de zangers hadden zich rond Jerusalem dorpen
gebouwd. 30 En nadat de priesters en levieten
zich hadden gereinigd, reinigden zij ook het volk,
daarna de poorten en de muur. 31 Nu liet ik
de hoofden van Juda de muur beklimmen, en
stelde ik twee grote koren op. Het één trok
naar het zuiden over de muur in de richting
van de Aspoort. 32 Daarachter gingen Hosjaäja
en de helft der hoofden van Juda; 33 vervolgens
Azarja, Ezra, Mesjoellam, 34 Jehoeda, Binjamin,
Sjemaja en Jirmeja. 35 Dan enige priesterzonen
met trompetten; daarna Zekarja, de zoon van
Jonatan, zoon van Sjemaja, zoon van Mattanja,
zoon van Mikaja, zoon van Zakkoer, zoon van
Asaf, 36 met zijn broeders Sjemaja, Azarel, Mi-
lalai, Gilalai, Maäi, Netanel, Jehoeda en Chanáni
met muziekinstrumenten voor de muziek van
David, den man Gods. Esdras, de schriftgeleerde,
ging aan hun spits. 37 Voorbij de Bronpoort
sloegen zij af, en trokken de trappen op van
de stad van David, de helling van de muur, en
verder langs het paleis van David tot aan de
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Waterpoort in het oosten. 38 Het andere koor,
dat door mijzelf en de helft van het volk werd
gevolgd, trok naar het noorden over de muur.
Het ging langs de Bakoventoren tot aan de Brede
Muur, 39 over de Efraïmpoort, de Oude Poort
en de Vispoort, voorbij de Chananel-toren en de
toren Mea tot de Schaapspoort, en hield halt bij
de Gevangenispoort. 40 Daarna stelden de beide
koren zich op in de tempel; ook ikzelf met de
helft van de hoofden. 41 De priesters Eljakim,
Maäseja, Minjamin, Mikaja, Eljoënai, Zekarja
en Chananja bliezen op de trompetten, 42 met
Maäseja, Sjemaja, Elazar, Oezzi, Jehochanan,
Malkija, Elam en Ézer. Ook de zangers lieten
zich horen onder leiding van Jizrachja. 43Die dag
werden er talrijke offers gebracht. Men juichte
van blijdschap, omdat God hun grote vreugde
had bereid; ook de vrouwen en de kinderen
juichten, zodat Jerusalems jubel tot in de verte
werd gehoord. 44 In die tijd werden er mannen
aangesteld, die belast waren met het toezicht
over de kamers voor de voorraden, hefoffers,
eerstelingen en tienden, om daarin de wettelijke
cijnzen, naar de verhouding van de landerijen
der steden, voor de priesters en levieten te
bergen. Want Juda beleefde nu vreugde aan de
dienstdoende priesters en levieten; 45 want ze
onderhielden de verplichtingen jegens God en
de reinheidsvoorschriften. Ook de zangers en
poortwachters onderhielden, wat David en zijn
zoon Salomon hadden voorgeschreven; 46 want
de oorsprong van de zangers en van het lof- en
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jubellied voor God ligt in de oude tijden van
David en Asaf. 47 Heel Israël bracht dus in de
tijd van Zorobabel en in de tijd van Nehemias de
cijns voor de dagelijkse behoeften der zangers
en poortwachters op, en wijdde gaven aan de
levieten, die daarvanwederom aan de zonen van
Aäron wijdden.

13
1 Toen in die tijd uit het boek van Moses aan

het volk werd voorgelezen, vond men daarin
voorgeschreven: Geen Ammoniet of Moabiet
mag ooit tot de gemeente Gods toetreden; 2want
zij hebben de kinderen Israëls niet aan brood en
water geholpen, maar hebben Balaäm gehuurd,
om hen te vervloeken, ofschoon onze God de
vloek in zegening heeft veranderd. 3 Toen men
deze wet had gehoord, zonderde men allen,
die van gemengd ras waren, van Israël af.
4 Maar reeds vroeger was de priester Eljasjib,
die met het toezicht over de kamers van het
huis van onzen God was belast, aan Tobi-ja
verwant geworden. 5 Daarom had hij hem een
grote kamer ingeruimd, waar men vroeger het
spijsoffer, de wierook, de vaten, de tienden van
koren, most en olie, als de cijns voor de levieten,
zangers en poortwachters, en het hefoffer der
priesters had opgeborgen. 6 Toen dit alles
voorviel, was ik echter niet in Jerusalem; want
in het twee en dertigste jaar van Artaxerxes,
den koning van Babel, was ik naar den koning
gegaan, en eerst enige tijd later had ik den
koning verlof gevraagd, 7 om naar Jerusalem
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terug te keren. Toen ik bemerkte, wat kwaad
Eljasjib had gedaan, door voor Tobi-ja een kamer
in te ruimen op de voorhoven van het huis van
God, 8 was ik er hevig over verontwaardigd.
Ik liet al het huisraad van Tobi-ja naar buiten
smijten, 9 gelastte, de kamer te reinigen, en
liet er de tempelvaten met het spijsoffer en de
wierook in terugbrengen. 10 Ook vernam ik,
dat de cijnzen voor de levieten niet. werden
opgebracht, en dat daarom de levieten met de
zangers, die voor de eredienst moesten zorgen,
naar hun eigen akkers waren teruggetrokken.
11 Ik beklaagde mij erover bij de voormannen,
en sprak: Waarom heeft men het huis van God
verwaarloosd? Ik riep ze dus terug, en stelde ze
weer op hun post; 12 en al de Judeërs brachten
weer de tienden aan koren, most en olie naar
de voorraadkamers. 13 Vervolgens stelde ik
den priester Sjelemja, den schriftgeleerde Sadok
en den leviet Pedaja aan, om toezicht op de
voorraadkamers te houden, en als hun helper
Chanan, den zoon van Zakkoer, zoon van Mat-
tanja; en daar zij voor eerlijke lieden golden,
werd hun de taak opgedragen, de uitkering aan
hun broeders te doen. 14Mijn God, wees hierom
mijner indachtig, en wis mijn goede daden niet
uit, die ik voor het huis van God en zijn eredienst
heb verricht! 15 In die tijd bemerkte ik, dat
sommigen in Juda op de sabbat de perskuipen
traden en vrachten koren binnenhaalden, en
dat zij zelfs op de sabbat wijn, druiven, vijgen
en allerlei koopwaar op ezels laadden en naar
Jerusalem brachten. Hen waarschuwde ik, zodra
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zij levensmiddelen verkochten. 16 Maar toen
ook de Tyriërs, die in Jerusalem woonden, op
de sabbat vis en allerlei koopwaar begonnen
aan te voeren en aan de Judeërs verkochten,
17 beklaagde ik mij daarover bij de edelen van
Juda, en sprak tot hen: Beseft gij niet, wat
kwaad gij doet, door zó de sabbat te ontheiligen?
18Hebben uw vaderen niet hetzelfde gedaan, en
heeft onze God daarom niet over ons en deze
stad al die rampen gebracht? Gaat gij nu de
gramschap over Israël nog erger doen woeden,
door de sabbat te ontheiligen? 19 En ik beval,
bij het begin van de sabbat, zodra de poorten
van Jerusalem in het donker lagen, de deuren
te sluiten, en ze niet te openen, voordat de
sabbat voorbij was. Ik stelde enigen van mijn
mannen bij de poorten op wacht, zodat er op
de sabbat geen last naar binnen kon worden
gebracht. 20 Toen nu echter de kramers en
kooplieden in allerlei waren buiten Jerusalem
bleven overnachten, 21 waarschuwde ik hen en
sprak tot hen: Hoe durft gij vlak bij de muur
overnachten! Zo gij het nog eens durft wagen,
zal ik mijn hand aan u slaan. Sinds die tijd zijn
ze op de sabbat niet meer gekomen. 22 Toch
beval ik de levieten, zich te reinigen, en de
poorten te komen bewaken, om de sabbat heilig
te houden. Mijn God, wees mij ook hierom
indachtig, en ontferm U mijner naar de rijkdom
van uw genade. 23 In die tijd bemerkte ik ook, dat
er Joden waren, die vrouwen uit Asjdod, Ammon
en Moab hadden getrouwd, 24 en wier kinderen
voor de helft geen joods konden spreken, maar
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wel asjdodietisch of de taal van een of ander
volk. 25 Ik verweet het hun en vervloekte hen,
ranselde sommigen hunner af en trok ze de
haren uit. Ik bezwoer ze bij God: Neen, gij
moogt uw dochters niet aan hun zonen geven,
en hun dochters niet voor uw zonen nemen of
voor uzelf! 26 Is Salomon, Israëls koning, niet om
vreemde vrouwen in zonde gevallen? Ofschoon
er onder de grote volken geen koning was zoals
hij, ofschoon hij een gunsteling was van zijn
God, die hem tot koning over heel Israël had
aangesteld, hebben zij hem tot zonde verleid.
27 Is het dan niet ongehoord, dat gij zo’n groot
kwaad durft bedrijven, en ontrouw wordt aan
onzen God, door vreemde vrouwen te huwen?
28 En een der zonen van Jojada, den zoon van
den hogepriester Eljasjib, die de schoonzoon van
Sanbállat, den Choroniet, was geworden, joeg
ik uit mijn omgeving weg. 29 Mijn God, reken
hun de ontwijding van het priesterschap en het
verbond der priesters en levieten aan! 30 Zo
reinigde ik hen van al wat uitheems was, regelde
de dienst van priesters en levieten, zodat ieder
zijn eigen taak had, 31 en regelde de levering van
hout op vaste tijden, en de eerstelingen. Mijn
God, gedenk mijner ten goede!



xl

De Heilige Schrift, Petrus Canisiusvertaling,
1939

The Holy Bible with Deuterocanon in the Dutch
language, Petrus Canisiusvertaling, 1939

Public Domain

Language: Nederlandse taal (Dutch)

De Heilige Schrift, Petrus Canisiusvertaling, 1939
Eerste uitgave: Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1939
De Petrus Canisiusvertaling is een Nederlandse rooms-katholieke bij-
belvertaling, waarvan de eerste complete uitgave verscheen in 1939. De
volledige naam luidt: "De Heilige Schrift, vertaling uit de grondtekst
met aantekeningen, in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus
Canisius' ondernomen met goedkeuring van de hoogwaardige biss-
choppen van Nederland". De Petrus Canisiusvertaling is de eerste
Nederlandse katholieke vertaling die gebaseerd is op de grondteksten
in hun oorspronkelijke taal. Andere vertalingen gingen uit van de
Vulgaat. Het taalgebruik van de uitgave is naar hedendaagse normen
licht archaïsch te noemen, maar nog steeds vlot verstaanbaar.
Verantwoording in verband met de auteursrechten
In verband met de auteursrechten is contact opgenomen met de
oorspronkelijke uitgever (1), de Katholieke Vereniging voor Oecume (2)
en de Katholieke Bijbelstichting (3) en werden geen bezwaren gevonden
tegen deze publicatie. Rekening houdend met de wettelijke termijnen,
kan deze uitgave beschouwd worden als vrij van auteursrechten.
First publication: Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1939
The translation "Petrus Canisius" is a dutch roman catholic bible transla-
tion, that was first published in 1939. Its full title is "The Holy Scripture,
translation of the original texts with annotations, commissioned by the
Apologetical Society 'Petrus Canisius' and executed with the approval of
the most reverend bishops of the Netherlands". The translation "Petrus
Canisius" is the first dutch catholic translation that was based on the
scripture texts in their original language. Other translations were based
on the Vulgate. The language of this edition is to current standards
moderately archaic, but still easily understood.
Accountability in relation to copyright
Concerning the copyright contacts have been made with the original
publisher (1), the Katholieke Vereniging voor Oecumene (Catholic Society
for Ecumenism) (2) and the Katholieke Bijbelstichting (Catholic Bible

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
http://www.ethnologue.org/language/nld


xli

Foundation) (3) and no objections have been found against this publica-
tion. Taking into account the legal terms, this edition can be considered
to be in the public domain.
UITGEVERIJ UNIEBOEK| HET SPECTRUM BV, HOUTEN, THE NETHER-
LANDS

KATHOLIEKE VERENIGING VOOR OECUMENE, 'S HERTOGENBOSCH, THE
NETHERLANDS

KBS, HOEVEN, THE NETHERLANDS

2019-05-16

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source
files dated 30 Nov 2021
fe40b04f-50f3-55fe-8abb-67c8099620bc


	Nehemia

