Zondagmorgen 9 december 2018 – Leesdienst
Tekst: Nehemia 2: 10
Toen nu Sanballat, de Horoniet, en Tobía, de Ammonitische knecht, dat hoorden, mishaagde het hun
met groot mishagen, dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls.
Thema: Nehemia’s komst te Jeruzalem
1. De tegenstand bij zijn komst
2. Het doel van zijn komst
3. Het wonder van zijn komst
Liturgie:
Psalm 49: 1
Psalm 128: 3
Lezen: Nehemia 2: 1-15
Psalm 25: 4, 5, 6
Psalm 118: 11
Psalm 68: 10
Leestip:
• Nehemia 1 (wat vooraf ging)
• Genesis 45 (Jozef als type van Christus)
• Johannes 3: 11-21 (Christus die het goede zoekt)
Citaat: ’We weten dat er ten aanzien van het Voorwerp van het geloof enig verschil geweest is tussen
het geloof van de oudtestamentische gelovigen en dat van ons. Zij moesten immers geloven in een
toekomstige Verlosser, terwijl ons geloof gericht is op de Zoon, op het Kind dat ons geboren en gegeven
is. Maar in een ander opzicht geldt dat God Zijn kerk toen en nu door de beloften leidt en hen pas later in
het volle bezit van alles zal doen delen. Het is door het geloof in de Zoon van God, en niet door een
onmiddellijk genieten van de zaligheid, dat wij in deze huilende wildernis moeten leven, terwijl wij hopen
op het toekomende en dat verwachten. Het ABC van het geloof, Alexander Comrie, p. 229
Gespreksvragen:
1. Nehemia was een ‘type van Christus’.
a. Wat betekent dat?
b. Waarin was Nehemia dat?
c. Kun je meer voorbeelden noemen van typen van Christus?
2. Lees met elkaar Nehemia 1.
a. Wat maakt dat Nehemia zo van slag is (vers 4)?
b. Wat valt op aan zijn gebed (vers 5-11)?
c. Waarin ligt zijn verwachting?
3. Even tussendoor: in Nehemia 2 vers 4 zie je dat Nehemia eerst tot God bidt – een schietgebed…
Wat zegt dit over Nehemia? Welke les zou hierin liggen voor ons dagelijks bezigzijn?
4. De weerstand van Saballat, Tobia (2:10) en Gesem (2:19) tegen de komst van Nehemia staat in het
teken van de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Leg dat eens uit?
5. Nehemia werd niet hartelijk welkom geheten toen hij in Jeruzalem aankwam.
a. Waaruit blijkt dat?
b. Hoe lijkt hij hierin op de Heere Jezus?
c. Hoe is dat in uw/jouw hart?
6. Wat was het goede dat Nehemia kwam zoeken voor de kinderen Israëls (vers 10)? Wat was het
goede dat Jezus als de meerdere Nehemia kwam zoeken op aarde?
7. Jezus zocht het goede. Nehemia zocht het goede.
a. Wat is het ‘goede’ dat ongelovigen zoeken?
b. Herken je dat in je eigen leven?
c. Hoe kunnen wij het goede zoeken?
8. Het laatste punt is ‘Het wonder van zijn komst’. Wat is het wonder in de komst van de Heere Jezus?
Dit wonder brengt tot aanbidding: Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave (2 Kor. 9: 15). Kun je
dit Paulus nazeggen?

Voor de kinderen:
1. Wat betekent het woordje ‘advent’?
2. Lees (samen) Nehemia 1. Waarom is Nehemia verdrietig? Wat doet hij dan?
3. Wat doe jij als je verdrietig bent?
4. Nehemia gaat naar Jeruzalem. Wat gaat hij daar doen:
a. Een offer brengen in de tempel.
b. Een bezoek brengen aan zijn familie.
c. De muren van de stad weer opbouwen.
d. Vechten tegen Sanballat.
5. Waarom lijkt Nehemia op de Heere Jezus?
6. De Heere Jezus kwam om het goede te zoeken op aarde. Kun je vertellen wat dat is? Wat betekent
dat voor jou?

De gelezen preek was van ds. B. van der Heiden

Zondag 9 december 18:30 uur - Leesdienst
Tekst: Genesis 12:1: ‘De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en
uit uws vaders huis naar het land dat Ik u wijzen zal.’
Thema: De roeping van Abram
1. Waaruit hij geroepen werd
2. Waardoor hij geroepen werd
3. Waartoe hij geroepen werd
Liturgie
Psalm 102: 16
Psalm 78: 1
Lezen: Genesis 11: 26 - 12: 13
Psalm 105: 3, 4 en 5
Psalm 86: 6
Psalm 56: 4
Om ook te lezen
• Handelingen 7: 1-8
• Galaten 3
• Hebreeën 11: 8-10
Citaat
'Naar het land dat Ik u wijzen zal’. Dit is een andere proef om Abrams geloof te toetsen. Want welke
reden zou God hebben, om niet terstond Zijn knecht het land aan te wijzen, dan alleen dat Hij, door Zijn
knecht in onzekerheid te laten, hem te beter kon toetsen, of hij waarlijk gehecht was aan Zijn Woord. Hij
zegt als ’t ware: Ik beveel u blindelings uit te trekken, en Ik verbied u te vragen, waarheen Ik van plan
ben u te voeren, totdat gij uw vaderland zult hebben vaarwel gezegd, en u geheel aan Mij zult
overgegeven hebben. En dit is het rechte bewijs van onze gehoorzaamheid, als wij niet eigenwijs willen
zijn, maar ons aan de HEERE toevertrouwen.’
Johannes Calvijn, Verklaring van de Bijbel, bij Genesis 12: 1
Gespreksvragen
1. Vanmorgen hoorden we een Adventspreek. Dit is geen Adventspreek. Maar wel komt de
Adventsstof één keer heel duidelijk naar voren. Probeer te luisteren wanneer dat gebeurt.
2. Uitgaan uit land, uit maagschap en uit vaders huis. Denk er eens over na hoe ingrijpend dit bevel
van de Heere voor Abram geweest moet zijn. Noem eens een paar punten waarom het ingrijpend
is.
3. De Heere vraagt van ons bekering. Dat vraagt ook ‘uitgaan’. Uitgaan waaruit?
4. En maak dat ‘uitgaan’ eens persoonlijk. Welke zonden en afgoden moet u, moet jij uit je leven
doen? Doet u, doe jij dat? Heb je de Heere erbij nodig?
5. Genesis 12:1-3 bevat een drievoudige belofte: Abram krijgt een land, hij wordt tot een groot volk en
in hem worden alle geslachten van het aardrijk gezegend. Wat is de grootste belofte van deze drie
en waarom? Lees hierbij Galaten 3:16. Daar lezen we over Wie het gaat in deze belofte.
6. Abram wordt ‘vriend van God’ (Jakobus 2:23) genoemd. Waarom is deze betiteling van Abram zo
bijzonder? Denk eens aan dingen die maken dat iemand je vriend is.
7. Hij wordt ook de ‘vader aller gelovigen’ genoemd. Lees Gal. 3: 7-11. Waarom wordt hij zo
genoemd?
8. Bent u, ben jij al geboren uit het Zaad van Abram?

De gelezen preek was van ds. A. Moerkerken

