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Het volk begrijpt de voorlezing uit de wet

1 Toen de zevende maand aanbrak en de 
Israëlieten in hun steden waren,

2 verzamelde heel het volk zich als één man op het 
plein dat voor de Waterpoort ligt; en zij zeiden 
tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek 
moest brengen met de wet van Mozes, die de 
HEERE Israël had geboden.

3 Ezra, de priester, bracht de wet voor de 
gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie 
wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te 
luisteren, op de eerste dag van de zevende 
maand.

Schriftlezing: Nehemia 8 vers 1 t/m 13
Herziene Statenvertaling

4 Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de 
Waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de 
middag, ten overstaan van de mannen, de 
vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof 
in staat waren ernaar te luisteren. De oren van 
heel het volk waren gericht op het wetboek.

5 Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten 
verhoging, die ze voor deze gelegenheid hadden 
gemaakt, en naast hem stond Mattithja, met 
Sema, Anaja, Uria, Hilkia en Maäseja aan zijn 
rechterhand, en aan zijn linkerhand Pedaja, 
Misaël, Malchia, Hasum, Hasbaddana, Zacharia
en Mesullam.

Schriftlezing: Nehemia 8 vers 1 t/m 13
Herziene Statenvertaling

6 Ezra opende het boek voor de ogen van heel het 
volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen 
hij het opende, ging heel het volk staan.

7 En Ezra loofde de HEERE, de grote God, en heel 
het volk antwoordde, onder het opheffen van 
hun handen: Amen, amen! Zij knielden en bogen 
zich neer voor de HEERE met het gezicht ter 
aarde.

8 Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbethai, 
Hodia, Maäseja, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, 
Pelaja en de Levieten onderwezen het volk in de 
wet, en het volk stond op zijn plaats.

Schriftlezing: Nehemia 8 vers 1 t/m 13
Herziene Statenvertaling

9 Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, 
gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat 
men de voorlezing begreep.

10 En Nehemia (hij was Zijne Excellentie, de 
stadhouder), Ezra, de priester en schriftgeleerde, 
en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden 
tegen heel het volk: Deze dag is heilig voor de 
HEERE uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel 
het volk huilde namelijk toen ze de woorden van 
de wet hoorden.

Schriftlezing: Nehemia 8 vers 1 t/m 13
Herziene Statenvertaling

11 Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en 
drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie 
niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor 
onze Heere. Wees niet bedroefd, want de 
vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.

12 De Levieten deden heel het volk zwijgen door te 
zeggen: Wees stil, want deze dag is heilig. Wees 
daarom niet bedroefd.

13 Toen ging al het volk weg om te eten en te 
drinken, om uit te delen en grote vreugde te 
bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen 
die men hun bekend had gemaakt.

Schriftlezing: Nehemia 8 vers 1 t/m 13
Herziene Statenvertaling
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Heer, God, U loven wij.

Heer, U belijden wij.

Vader, in eeuwigheid

zingt ’t gans heelal uw Naam,

Aarde en hemel, Heer,

zingen uwen Naam ter eer,

heel uw schepping door,

eeuwig met ’t engelenkoor:

Heer, God, U loven wij
Samen zingen 341

Heilig, heilig, heilig is onze God,

de HEER Zebaoth.

Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.

Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.

Halleluja, halleluja,

Halleluja, halleluja.

Amen.

Heer, God, U loven wij
Samen zingen 341

Komt, laat ons zingen vandaag,

zingen vandaag,

zingen tot de eer van God.

Komt, laat ons zingen vandaag,

zingen vandaag,

zingen tot de eer van God.

Komt laat ons zingen vandaag
Samen zingen 460

Komt, laat ons klappen vandaag,

klappen vandaag,

klappen tot de eer van God.

Komt, laat ons klappen vandaag,

klappen vandaag,

klappen tot de eer van God.

Komt laat ons zingen vandaag
Samen zingen 460

Komt, laat ons prijzen vandaag,

prijzen vandaag,

prijzen tot de eer van God.

Komt, laat ons prijzen vandaag,

prijzen vandaag,

prijzen tot de eer van God.

Komt laat ons zingen vandaag
Samen zingen 460


