Ontmoeting en gave: ik ontmoet je in mijn gaven van de Geest: Nehemia
Deze Bijbelstudie sluit aan bij de preek van 5 juni 2022, Rehobothkerk, Woerden.
Naar aanleiding van 1 Petrus 2:5 en 1 Korinthe 12.

Gaven van de Geest
Wat is een gave van de Geest?
Iedere christen heeft toen hij tot geloof kwam één of meerdere gaven gekregen (1 Korinthe 12:4-11).
Deze geestesgaven stellen ons in staat om God te dienen.
Een geestesgave is een door de Heilige Geest in ons bewerkte bekwaamheid. Een geestesgave is dus niet
hetzelfde als een natuurlijk talent. We moeten deze twee dingen niet met elkaar verwarren. Iemand die
goed les kan geven, kan niet automatisch ook goed de Bijbel uit leggen. Goed les kunnen geven is een
natuurlijk talent, helder en duidelijk de Bijbel uitleggen is een geestelijk talent. Iemand die goed leiding
kan geven, kan hopeloos falen als hij gevraagd wordt om leiding te geven aan geestelijk werk. Om
leiding te geven aan geestelijk werk moet de Heilige Geest je wijsheid geven.
Geestesgaven worden in de Bijbel genadegaven genoemd. De verschillende gaven zijn de werking van
Gods genade in ons leven. Het is Gods werk en niet onze eigen kennis of kunde (2 Korinthe 3:5,6)
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Waarom ontvangen we geestesgaven?
De gaven die de Heilige Geest ons geeft krijgen we niet voor niets. Ze zijn bedoeld om door ons gebruikt
te worden. Het is de bedoeling dat wij met deze gaven God gaan dienen.
•
•

De gaven zijn bedoeld om de gemeente op te bouwen (1Kor 12: 4-11)
De gaven bepalen onze plaats in het lichaam van Christus (1Kor 12: 12-14, 18)

Er zijn verschillende gaven van de Geest en allemaal hebben ze hun eigen rol en bijdrage in de
gemeente, maar er is een weg die nog voortreffelijker is dan alle gaven (1Kor 12:31). Welke gaven we
ook hebben, Paulus legt uit dat ze waardeloos en leeg zijn zonder de liefde (1 Kor 13:1-13). De ultieme
gave, Gods ultieme geschenk, is zijn liefde. Geloof en gemeente zijn leeg zonder. Deze gave is

beschikbaar voor iedereen! Het is de kern van ons geloof, het liefhebben van God boven alles en de
ander als onszelf (Matt 22:37-39).

Nehemia
•
•

•
•
•
•
•
•

De naam Nehemia betekent ‘JHWH vertroost’.
Hij was een nakomeling van de Israëlieten uit het Tweestammenrijk die rond 587 BC zijn
weggevoerd naar het Babylonische Rijk. Rond 539 BC komt er een eind aan het Babylonische rijk
en zijn de Perzen aan de macht. De Perzische koning Cyrus laat de Israëlieten in 538 BC terug
gaan. Een deel van hen blijft echter achter (het boek Nehemia begint rond 445 BC).
Nehemia woonde in de burcht Susan, een van de hoofdsteden van het toenmalige Perzische rijk
(ligt in huidige Iran).
Aan het hof van koning Artaxerxes was hij wijnschenker en proever. Een vertrouweling van de
koning dus.
Toen hij nieuws ontving over de verwoeste toestand van Jeruzalem, kreeg hij toestemming om
naar zijn eigen land te gaan, en werd hij benoemd tot stadhouder.
Ondanks hevige tegenstand herbouwden hij en de Joden de muren en poorten van Jeruzalem in
52 dagen.
Hij en andere Joden riepen Ezra op om de wet voor te lezen en beloofden zich aan de geboden
te houden.
Een aantal elementen uit het boek Nehemia:
o Neh 1: 1-4, 2: 1-5 – Nehemia bad dagenlang toen hij het nieuws hoorde over Jeruzalem.
Van maand kislew (december) t/m maand nisan (maart). 4 Maanden lang. Daarna
ontstond er een gelegenheid om te vragen naar Jeruzalem te mogen gaan (voor 12
jaar!).
o Neh 2: 10 – Nehemia kwam naar Jeruzalem om het welzijn van de Israëlieten te
bevorderen.
o Neh 2: 19-20 – Toen ze werden uitgelachen en beschimpt, en gevraagd werden of ze
tegen de koning in opstand kwamen, antwoordde Nehemia “Het is de God van de hemel
die ons doet slagen.”
o Neh 5: 6-9 – Nehemia roept de Joodse bestuurders ter verantwoording omdat ze hun
volksgenoten ten onrechte rente vroegen: “Wat u doet, is niet goed. Heb toch, bij alles
wat u doet, ontzag voor onze God, anders haalt u zich de hoon van de vijandelijke
volken op de hals!”
o Neh 7:72a – 8:3 – Onder stadhouderschap van Nehemia vraagt het volk van Israel aan
Ezra om de wet van God voor te lezen.

Gespreksvragen
Geloofsverdieping
• 1 Petrus 2:5 heeft het over ‘levende stenen’. Wanneer ben je een levende steen en hoe is dat bij
jou? Wat zegt 1 Kor 12:7a over zo’n levende steen?
• Er is een verschil tussen de Geest ontvangen en vervuld zijn met de Geest (vergelijk Efeze 1:13
met Efeze 5:18). Wat betekent dit?
• In Neh 1: 1-4, 2: 1-5 gaat Nehemia niet direct tot actie over maar bidt dagenlang. Waarom
eigenlijk? Schiet jij direct in de actiemodus of breng je eerst alles bij God? Wil je daar iets over
delen?
• In Neh 2: 19-20 staan ze nog maar aan het begin van de herbouw, maar is Nehemia zeer stellig.
“Het is de God van de hemel die ons doet slagen.” Durf jij zo op God te vertrouwen? Waarom
wel/niet?
Geloofsverbinding
• 1 Petrus 2:5 roept ons op ons te laten gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Wat
wordt hier met geestelijke tempel bedoeld en wat hebben de gaven de Geest met de bouw
ervan te maken? Is het belangrijk elkaar daarvoor te ontmoeten?
• Welke gave/ plek in de gemeente zie je voor jezelf? Welke herken je bij anderen?
• Nehemia nam (en kreeg) 12 jaar verlof om Jeruzalem te herbouwen en het welzijn van de
Israëlieten te bevorderen (Neh 1: 1-4, 2: 1-5,10). Op welke manier kun jij het welzijn van de
gemeente bevorderen? Wat mag jou dit kosten?
Geloofsgetuigen
• Soms lijkt het alsof sommige niet-christenen wel gaven van de Geest hebben en sommige
christenen juist niet. Kan dat? Wat kunnen we hier als kerk van leren?
• De ultieme gave, Gods ultieme geschenk, is zijn liefde. Zijn we als kerk (in het algemeen) goed in
staat om iets van deze liefde te laten zien aan de mensen buiten de kerk? Hoe kunnen we daar
in Woerden op een goede manier invulling aan geven?
• Met Pinksteren herdenken we de uitstorting van de Heilige Geest, om van Hem te getuigen
(Hand 1:8). Op welke manier ben jij een getuige?

Bid en zing met elkaar
Loof, prijs en dank God voor de gaven van Zijn Geest. Bidt of jullie ook meer en meer met die Geest
vervuld mogen worden.
Zing met elkaar Opwekking 343:
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
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Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

