
       

 

 

 

 

 

Maandag 7 november 10:00.  Ezra 1 : Het is Gods bouwplan. 

Lezen:  

- Ezra 1 

- Jeremia 25:12 

- Daniel 9:2 

Kores laat de Joden naar Jeruzalem terug keren na een ballingschap van 70 jaar. Dit doet hij omdat, 

zoals we lezen in het 1e vers, de Heere de geest van Kores opwekt opdat het woord van God vervuld 

zou worden. We mogen weten dat Gods beloften altijd vervuld worden.  

Wat zijn Gods beloften over jouw leven? En over de gemeente?  Bid hier samen voor, als ook om een 

zegen over deze bidden en vasten week. 

 

Maandag 7 november 17:00. Ezra 2 + 3 : Bouwen op Gods fundament; herstel van het 

altaar. 

Lezen: 

- Ezra 2: 1, 2 

- Ezra 3 

- 1 Cor 3:11 

Goed bouwen doe je op een goed fundament onder goede leiding. Hier zien we dat God begint met 

het opwekken van goede leiders, Jesua (de hogepriester) en Zerubabel (de gouverneur). Door te 

beginnen met het bouwen van het altaar geven ze God de 1e en belangrijkste plek.  Zangers, 

offerdiensten en feesten worden weer aangesteld volgens richtlijnen van vroeger. Het volk juicht na 

het leggen van de fundamenten, maar een deel van de ouderen huilde om de miserabele 

afspiegeling ten opzichte van de eerste tempel. 

Bid of jouw fundament nog steeds Jezus is. Bid of God wil laten zien waar jouw fundament 

versteviging nodig heeft.  

 

 



Maandag 7 november 20:00. Ezra 4 : Bouwstop.  

Lezen:  

- Ezra 4 

- 2 Kor 2:11 

- 1 Petr 5:8,9 

Toen de tegenstanders hadden gehoord….zo begint dit hoofdstuk. We zien hier dat de tegenstander 

Gods werk in de gaten houdt, maar ook de gewiekstheid van de tegenstander. Wanneer we Gods 

plan voor ons leven vervullen kunnen we rekenen op tegenstand, vaak op een manier die we niet 

verwachten. Zo ook hier, de tegenstander komt om aan te sluiten bij de bouw. Toen dit plan doorzien 

werd  en dus geweigerd, werd plan b ingezet door de tegenstander, met als resultaat dat de herbouw 

stil komt te liggen. 

Welk plan van God ligt er in jouw leven stil? Bid voor bescherming van Gods plan in de gemeente. 

 Dinsdag 8 november 10:00. Ezra 5 : Nieuwe moed. 

Lezen: 

- Ezra 5: 1-5 

- Haggai 1: 4-12 

- Zacharia 4 

De eerst opwekking is voorbij, het volk dat zo enthousiast begonnen was, is ontmoedigd geraakt en 

stopt voor een periode van 15 jaar met de herbouw van de tempel. Maar Gods plan gaat door, Hij 

stuurt Zacharia en Haggai om weer nieuwe moed te geven. Het volk wordt opgewekt door profetisch 

woord. Een profetisch woord bouwt op, zet je weer op spoor van Gods plan en geeft nieuwe moed. 

Wie kun jij bemoedigen? Bid voor mensen die teleurgesteld zijn geraakt. Bid voor een profetisch 

woord voor deze tijd vol onrust waarin we nu leven, voor de gemeente maar ook voor je broeder of 

zuster. 

 

Dinsdag 8 november 17:00. Ezra 6 : De tegenstander geeft niet zomaar op. 

Lezen: 

- Ezra 5: 6-17 

- Ezra 6 

Wanneer het volk door aanmoediging van de profeten weer moed heeft gevat om de bouw van de 

tempel te hervatten, komt de tegenstander weer in actie. Ditmaal door de gouverneur die door 

Perzië is aangesteld. Hij wil weten wie toestemming heeft gegeven voor de herbouw en stuurt een 

brief naar Darius om opheldering. In de brief lezen we dat het volk zegt dat ze toestemming hebben 

van Kores, maar ook getuigen ze van Gods grootheid en draaien niet om de waarheid heen. In plaats 

van een bouwstop opent God nu juist nog meer deuren en bronnen. De tegenstander moet zelfs 

onkosten vergoeden. Het volk kan de herbouw van de tempel afronden, de tempeldienst wordt 

hervat en Gods feesten weer gevierd. We lezen zelfs van een opwekking: ook heidenen komen tot 

geloof. 



Bid dat je ook in tijden van tegenstand een getuige van Jezus mag zijn zonder water bij de wijn te 

doen. Bid voor onze gemeente dat we een getuigende gemeente mogen zijn. 

Dinsdag 8 november 20:00. Ezra 7 + 8 : God geeft hulp en steun  

Lezen: 

- Ezra 7 & 8 

- Lucas 14:28 

Tussen hoofdstuk 6 en 7 zit een periode van 60 jaar. In deze periode vindt het bijbelboek Esther 

plaats. Ezra keert in 465 v.Chr. terug. In het eerste zes hoofdstukken gaat het over de herbouw van 

het altaar en de tempel. In deze twee hoofdstukken gaat het over de zending en de reis van Ezra 

persoonlijk. Na de dienst van Jesua en Zerubbabel voor de bouw is nu de dienst van Ezra nodig. Ezra 

betekent hulp en steun. Zijn zorg gaat uit naar het “aanzien” van het huis van de HEERE (vers 27). 

Daarvoor is het nodig dat het Woord van God op het hart en het geweten van het volk wordt gelegd. 

Dat gaat Ezra doen. Ook nu weer geeft God weer op Zijn tijd wat er nodig is.  

Ezra’s hart was er op gericht God en Zijn wil te zoeken. Hij begint deze grote onderneming met het 

zoeken van Gods wil door bidden en vasten, een goede voorbereiding en vertrouwen dat God hen 

tijdens de reis zal beschermen. Ook lezen we telkens dat Gods hand op leven van Ezra is en daarom 

vat hij moed.  

Het geslachtsregister in hoofdstuk 8 laat zien hoe waardevol voor God de namen zijn van hen die nu 

aan Zijn oproep gehoor geven en optrekken naar Jeruzalem. God wenst dat hele geslachten hun 

plaats in het land innemen. 

Bid voor diegene van jouw familie die nog niet hun plaats ingenomen hebben in het Koninkrijk van 

God. 

 

 

Woensdag 9 november 10:00. Ezra 9 + 10 : Herstelwerkzaamheden na verkeerde bouw. 

Lezen: 

- Ezra 9 & 10 

- Jak 1:27 

Bij zijn aankomst in Israël ontdekt Ezra dat veel van de al eerder teruggekeerde ballingen met 

heidense vrouwen getrouwd zijn. God heeft tegen Zijn volk gezegd dat zij zich niet door huwelijken 

met de heidenvolken mogen verbinden (vers 12). Ze mogen zelfs tot in eeuwigheid niet naar de 

welstand of het goede voor die volken streven. Er is een eeuwige scheiding tussen Gods volk en de 

wereld. Reine en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen te 

bezoeken in hun verdrukking [en] zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren. (Jak 1:27)3 Ezra 

ontdekt de zonde en verootmoedigd zich onder tranen. Voelen wij nog schuld en schaamte voor 

zonde van ons zelf? Onze dierbaren? Ons volk? 

In hoofdstuk 10 lezen we hoe een deel van de bevolking gehoor geeft aan de oproep van Ezra en 

scheidt van hun heidense vrouwen. Hier zien we dat hoe langer we doorgaan in onze zonde, des te 

moeilijker en vaak ingrijpender het is hiervan los te komen. 



Bid voor zicht op de zonde van jezelf,  onze gemeente, ons land en neem tijd voor verootmoediging 

 

Woensdag 9 november 17:00. Nehemia 1 : Bouwen aan de muren. 

Lezen: 

- Nehemia 1 

- 1 Kor. 6:19 

In Nehemia gaat het om de bouw van een muur om de stad van God, waarin de tempel van God 

staat. Hij woont bij Zijn volk. De persoonlijke toepassing van het boek is dat wij rond de stad van onze 

ziel een muur bouwen, in het besef dat ons lichaam de tempel is van de Heilige Geest. Bij deze bouw 

ontmoeten we tegenstand. Die moeten we overwinnen. Dat geeft strijd en vraagt om waakzaamheid. 

Als het volk zegt ‘laten we opstaan en bouwen’, zegt de vijand ‘ik zal opstaan en weerstand.  

Nehemia is zelf nog nooit in Jeruzalem geweest maar toch ervaart hij een diepe bewogenheid in zijn 

hart. Hij herinnert God aan Zijn belofte. Maar ook zorgt zijn bewogenheid voor actie: naar de koning 

gaan met een verzoek. 

Waarvoor heeft God in jouw hart bewogenheid gelegd? Bid hiervoor en vraag wat hierin een 

volgende stap kan zijn.  

 

Woensdag 9 november 20:00. Leerhuis : Gebed- en proclamatie wandeling. 

Onder leiding van Riekelt de Munnik 

 

Donderdag 10 november 10 :00. Nehemia 2 : Bouwplan voor de stad.  

Lezen: 

- Nehemia 2 

- 2 Kor 13:5 

- 1 Tim 4:16 

 

Vier maanden later…...met deze woorden begint dit hoofdstuk. Nehemia heeft een tijd van 

voorbereiding in gebed gehad en het juiste moment afgewacht om zijn verzoek bij de koning neer te 

leggen. Zijn tijd van bidden en afwachten is niet voor niets geweest: de koning willigt al Nehemia zijn 

verzoeken in, zelfs nog meer dan gevraagd.   

Nehemia deelt het doel van zijn missie nog niet en na aankomst houdt hij ’s nachts, in het geheim, 

een inspectie van de toestand van de stad. Nehemia had niemand verteld van de plannen die God in 

Zijn hart had gelegd. Op de juiste tijd deelde hij deze plannen met de leiders.  

Bid om een juiste timing voor jouw taak in Gods koninkrijk. Vraag de Heilige Geest samen met jou, 

jouw muren te inspecteren 

Donderdag 10 november 17 :00. Nehemia 3 : Herbouwen: aan de slag! 

Lezen: 



- Nehemia 3 

Iedereen wordt aan het werk gezet in dit hoofdstuk. Ieder bouwt aan het stuk bij zijn of haar huis. 

Ook alle poorten, met sloten en grendels worden hersteld. De muur spreekt van de afzondering van 

alles wat buiten de muur is en van de volkeren rondom. De poorten zorgen voor bescherming, 

toelating en uitsluiting, van beschutting tegen alle verkeerde machten en invloeden.  

Niet alle werkzaamheden in Gods koninkrijk zijn even spectaculair, wat we ook hier zien in de 

herbouw van de muren van Jeruzalem, het gaat vaak om langzaam, trouw en dagelijks doorgaan in 

het doen van alles waartoe God je geroepen heeft. 

Bid om trouw te zijn in alledaagse taken, bid om te doen wat God ons opgedragen heeft, niet meer 

maar ook niet minder  

 

 

Donderdag 10 november 20 :00. Nehemia 4 : Herken het werk van de tegenstander 

Lezen: 

- Nehemia 4 

- 2 Kor 2:11 

Wanneer je besluit om te bouwen aan je relatie met God, om zonde te overwinnen, zal er strijd in je 

leven komen. Enkele van de strategieën van de boze om ons te ontmoedigen en die we in dit 

hoofdstuk tegenkomen zijn: 

- Bespotting, zowel op de persoon als op het werk gericht 

- Intimidatie: In het noorden Sanballat en de Samaritanen, in het oosten Tobiah en de 

Ammorieten, in het zuiden Gesem en de Arabieren en ten westen de Asdodieten. 

- Ontmoediging  

- Angst aanjagen 

Het eerste wat Nehemia doet is: hij zet wachters uit op de meest zwakke delen van de muur.  Hij 

spreekt de inwoners van Jeruzalem moed in. Vervolgens zet Nehemia ook een gebedsnetwerk op. 

Wees jezelf bewust van je zwakten en moeiten. Maak je strijd bekend. Strijd in gebed. 

Angst probeert ons te verlammen. Daarom stelt Nehemia een plan op zodat de opdracht die God 

gegeven had verder gezet kon worden. De helft van de mannen werkte aan de muur, bewapend en 

klaar voor de strijd. De andere helft van de mannen hield de wacht. Bij de groei in onze relatie met 

God en de opbouw van ons geestelijk leven hebben we elkaar als gelovigen nodig. Daarom heeft God 

de gemeente geroepen. Zodat we elkaar kunnen aanvuren en versterken. Weet dat je niet alleen 

strijd. We strijden allemaal de goede strijd van het geloof. We hebben elkaar daarbij nodig. Wanneer 

de ene aan het werk is kan de andere bidden. 

Bid samen en laten we elkaar versterken, elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden. 

 

Vrijdag 11 november 10:00. Nehemia 5 + 6 : Interne en externe tegenstand. 

Lezen: 



- Nehemia 5 & 6 

- Deuteronomium 15 : 2 

 

Zolang we hier op aarde leven en als gelovigen Gods plannen uitvoeren zal er altijd tegenstand zijn. 

In hoofdstuk 5 ontdekt Nehemia dat er intern problemen zijn. Rijke joden buiten teruggekeerde 

ballingen uit. Dit geeft onrust, maar ook oponthoud in het werk van God. Er is dus sprake van sociale 

ongelijkheid. Je kunt heel actief zijn in de gemeente, maar hoe ga je om met je medemens in het 

normale leven, hoe ga je om met al het goede wat de Heer je geeft? 

In hoofdstuk 6 zien we dat de vijand niet loslaat. Sanballat (zijn naam betekent verborgen haat), 

Tobia (een Ammoniet) en Gesem (Arabier) zijn vijanden van God en proberen om allerlei manieren 

Nehemia tegen te werken, maar de werken van de boze zijn Nehemia niet onbekend. Het werk gaat 

door en wordt in een recordtijd van 52 dagen afgerond!  

Bid dat het grote gebod, God liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als jezelf (Matt. 22 : 37-

39), geen lege woorden, maar een krachtig merkbaar woord in jouw leven, zullen zijn. 

 

 

Vrijdag 11 november 17:00. Nehemia 7 :  Bewaken en onderhouden. 

Lezen:  

- Nehemia 7:1-4 

- Efeze 6:13 

Het werk is klaar maar moet bewaakt en onderhouden worden! Daarom is het belangrijk dat er 

deuren geplaats worden. Ook worden poortwachters, zangers en Levieten aangesteld en regels 

omtrent openen en sluiten van de poorten. Ook hierin liggen belangrijke geestelijke principes voor 

ons geestelijk leven. 

Deuren: De muur is klaar, maar het werk niet. Zorgeloosheid is een valstrik waar Nehemia niet 

inloopt. Hij onderschat de macht van de vijand niet. Zijn kennis van de vijand brengt hem er echter 

ook niet toe de muur hermetisch af te sluiten. Hij plaatst er deuren in, openingen waardoor men de 

stad in en uit kan gaan. De stad van God is een stad die gekenmerkt wordt door vrijheid. Dat wil niet 

zeggen dat vrijheid geen grenzen kent. Echte vrijheid wordt altijd alleen genoten als je de grenzen die 

daarbij horen, kent en in acht neemt. 

Poortwachters: Dat er deuren zijn, wil niet zeggen dat iedereen zo maar in en uit kan lopen. Doen 

alsof er geen kwaad de stad kan binnenkomen, is voorbijgaan aan het bestaan van het kwaad. 

Nehemia stelt daarom in de poortwachters aan. Zij hebben de taak erop toe te zien dat alleen die 

mensen de stad binnenkomen die er ook horen. In geestelijke zin stellen poortwachters gelovigen 

voor die de gemeente beschermen.  

Zangers: Vervolgens stelt Nehemia zangers aan. Door hun lofprijs en aanbidding geven ze God alle 

eer (Psalm 145). Eer die alleen God toekomt. Onze lofprijs en aanbidding is een onmisbaar onderdeel 

van ons persoonlijke en gezamenlijke geestelijke leven. Tevens ontvangen we in Zijn nabijheid 

bescherming en nieuwe kracht. Hij is de bron van alle leven. 



Levieten: Dan zien we nog een derde groep, de Levieten. Hun taak is het helpen van de priesters bij 

het offeren en het onderwijzen van de wet aan het volk. Ieder heeft de verantwoordelijkheid met zijn 

of haar specifieke gave de ander te dienen.  

Hoe onderhoud en bescherm jij je geestelijk leven? Bid hier samen voor.  

Vrijdag 11 november 20:00. Lofprijs en aanbidding. 

In de afgelopen week hebben we tijd apart gezet om samen God te zoeken, gekeken of ons 

fundament nog goed is, samen bouwinspectie gehouden op ons geestelijk fundament en huis. We 

mogen nu uitzien in het besef, dat wanneer we bidden naar Gods wil, Hij zijn plannen zal volvoeren. 

Hij doet dit samen met ons als we beschikbaar zijn.  

Vanavond sluiten we af met God alle lof en eer te geven die Hem alleen toekomt! 


