
 
Bespreking prediking in de week van 10 tot en met 13 april 2017 
 

N.a.v. De preek op 9 april 2017, Nehemia 8 t/m 10 
 

1. Het volk kreeg de wet voorgelezen nadat de muur herbouwd was. Het volk was op dat 
moment in een veilige positie met elkaar. Het Woord van God werd langdurig voorgelezen 
(minstens vier uur achter elkaar) en het raakte de mensen diep ( Neh. 8:3) 
 
Vraag: Wat is er voor jou nodig dat je maximaal openstaat voor het in je opnemen van het 
Woord van God? 

 
2. In Neh. 8:9-12 staat dat het volk weende bij het horen van de woorden van de wet. Nehemia 

en de Levieten troostten hen en motiveerden hen tot vreugde. 
 
Vraag: Hoe zou je dat vertalen naar je eigen situatie nu? 
 

3. Wat is de betekenis van het Loofhuttenfeest voor jou persoonlijk? (Neh. 8:15-18) Zie ook: 
(Ex 23:16; Lev 23:34; Nm 29:12; Deut. 16:13-15). 
Waarom kon het Loofhuttenfeest niet in de woestijn gevierd worden? 

 
4. Wat vind je van de volgende stelling? 

 
‘Als we het Woord van God horen is het niet noodzakelijk dat we alles ervan begrijpen. Het 
gaat om de innerlijke overtuiging dat wat we horen,  woorden van God zijn die Hij spreekt,  
opdat we daarnaar zullen handelen.’  

 
5. In Neh. 8:19 wordt gesproken van een achtste dag, terwijl het feest zeven dagen duurde. 

Wat betekent deze achtste dag, waarvan is dat het begin? 
 

6. Wat is de relatie tussen het Loofhuttenfeest en Johannes 7: 37-39? 
 

7. Hoofdstuk 9 gaat over de schuldbelijdenis van Nehemia, wat is de relatie met Ezra hoofdstuk 
9 en Daniël hoofdstuk 9? 
 

8. In hoofdstuk 9 vinden we het langste gebed van de Bijbel. Ze prijzen en aanbidden God om 
Zijn genade en almacht: 
 
1. in de schepping (vers 6), 2. in Egypte en bij de Rode Zee (verzen 9-11), 3. in de woestijn 
en bij de Sinaï (verzen 12-21), 4. bij de verovering van Kanaän (verzen 22-25), 5. door 
profeten en richters (verzen 26-28), 6. door profeten (verzen 29-31) en 7. in de situatie 
waarin ze nu verkeren (verzen 32-37). 
 
Om welke 7 dingen zou jij Gods genade en almacht kunnen prijzen en aanbidden? 
 

9. In hoofdstuk 9 vers 13 en 14 lezen we over het voorwaardelijke verbond van de Wet (Exodus 
19:5 en 20:1-17). Voorwaardelijk omdat dit verbond ook vanuit de mensen werd gesloten. 
Daarom werd dit verbond ook verbroken. (Nehemia 9:29-30). Omdat zij het nu beter gingen 
doen hebben ze dit in een overeenkomst die zij ondertekenden vastgelegd.  (Nehemia 10: 1-
28) 

 
Vraag: Wat vind je hier van? Zou jij dat ook doen? 

 
10.  In Nehemia 10: 29 – 39 nemen ze naast de ondertekening ook nog een aantal   

 verplichtingen op zich die met een vloek en een eed worden bekrachtigd. 
 
 Wat vind je hier van in het licht van Jacobus 5:12? 

 
11.  De priesters en de levieten werpen het lot om Gods wil te leren kennen. 

 
 Vraag: Waarom doen wij dat niet? 

   Antwoord: Nadat de Heilige Geest op aarde is gekomen, is er geen sprake meer van het werpen van het lot om  
 daardoor de wil van God te leren kennen. De  nieuwtestamentische gelovige wordt niet geleid door het lot, maar 
 door  het Woord van God en de Geest van God. 


