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Tema: Versterk mekaar in die gemeente met onderlinge Goddelike liefde sodat julle 

kragtig na buite kan bly werk.  

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Ps 116 - 2: 1, 2;  

Votum;  

Seën;  

Loflied Sb 2 - 4: 1, 3;  

Gebed;  

Sing Sb 9 - 3: 1  

 

God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof  

Skriflesing: Nehemia 5: 1 - 13  

Teksverse: Nehemia 5: 1 en 9 - 12  

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Sing: Sb 14 - 1: 3;  

Gebed;  

Sing Sb 15 - 1: 1, 2, 3, 4;  

Seën;  

Amenlied: Sb 13-3. 
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

Satan sal niks en niemand ontsien solank hy in sy doel kan slaag om die kerk en die 

koninkryk van God te stuit nie! Ons het alreeds in Neh 4 gesien hoe Satan ŉ aanval 

van buite Jerusalem orkestreer in ŉ poging om die bouwerk aan die muur te stuit! Hy 

gebruik Sanballat en ander vyande van die volk om met fisieke dreiging en gevaar van 

oorlog die bouwerk tot stilstand te bring! Ons het egter gesien dat Nehemia en die volk 

met geloof in God die aanval van buite afgeweer het!  

 

Hier in hf 5 verander Satan van taktiek! Hy loods nou ŉ aanval van binne af! Hy bewerk 

onreg en sonde binne die stad en onder die volk self sodat daar erge konflik en 

spanning ontstaan wat die bouwerk tot stilstand kan bring!  

 

Hierdie is ŉ bekende taktiek van Satan. Ons sien dit ook in die Nuwe Testament. Sodra 

die nuwe gemeente in Handelinge gevestig raak en sterk groei dan bewerk Satan ŉ 

aanval van binne deur Annanias en Saffira se oneerlikheid met die geld wat hulle vir 

die Here gebring het! Direk daarna lees ons dat die leiers van die gemeente vervolg 

word (sy aanval van buite) En kort daarna in Hand 7 lees ons van onmin in die 

gemeente omdat sommige van die weduwees nie behoorlik versorg word nie!  

 

Sodra die fokus weg van die wêreld na binne die kerk draai, dan word die werk van 

God se koninkryk aan bande gelê! Ons sien dit vandag ook gebeur! Sodra ŉ gemeente 

erns maak met haar roeping in die wêreld dan sal jy beware uit die gemeente hoor! 

Lidmate wat sal sê: ons moet mos eers vir onsself sorg, voordat ons vir die wêreld 

sorg! Dit staan so in die Bybel. Maar dis glad nie wat in Galasiers 6: 9 – 10 staan nie!  

 

Klagtes wat kom omdat daar nou aandag gegee word aan behoeftes van mense buite 

die gemeente maar ons doen nie genoeg vir ons eie mense nie! Opmerkings soos: is 

ons as gemeente nou net ŉ welsynsorganisasie! Verskuilde pogings om die bouwerk 

aan die mure van die samelewing te probeer keer! En dit kom van binne!  

 

Daarom leer die Here ons uit hierdie hoofstuk: Versterk mkaar in die gemeente met 

onderlinge Goddelike liefde sodat ons kragtig na buite kan bly werk!  

 

Vanweë die geweldige druk om die bouwerk van die muur klaar te maak, het sommige 

mense in Jerusalem finansieel baie swaar begin kry. Daar was baie mense om kos te 

gee en ons lees ook in vers 3 van ŉ hongersnood! Daar was dus ook ŉ droogte en die 

graanoeste was swak! In ŉ poging om te oorleef het mense skuld begin aangaan! Die 

situasie het so erg geword dat mense ook familielede as slawe weggegee het in ŉ 

poging om te oorleef! Van die skuldeisers en dan ook beslag gelê op die lande en 

eiendom van die armes en hulle so uitgebuit!  

 

Toe hierdie klagtes onder Nehemia se aandag kom het hy dadelik ingegryp! Hy het 

ook dadelik besef wat aan die gang is. Die rykes onder volk misbruik die nood van die 
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arm mense om hulleself nog verder te verryk! Nehemia roep  ŉ volksvergadering en 

die skuldiges word ernstig aangespreek! Hierdie liefdelose optrede teenoor hulle eie 

volksgenote getuig dat hulle geen respek vir God en vir sy Woord het nie!  

 

Hierdie skandalige optrede maak ook die volk in die oë van hulle vyande bespotlik! 

Dat hulle as die volk van God so teenoor mekaar kan optree maak hulle eerloos in die 

oë van die wêreld!  

 

En daaarom die opdrag: Gee dadelik dit wat onregmatig gevat is terug! Dit is ŉ 

noodtoestand in in sulke omstandighede moet die volk mekaar met die liefde van God 

beheen en mekaar help en bystaan. Hulle moet nie mekaar uitbuit en so onmin en 

verdeeld saai nie! Die volk het nodig om mekaar te help en as ŉ eenheid saam te 

staan!  

 

Geliefdes, God duld nie sulke optrede binne die gemeente nie! Kyk net hoe ernstig het 

die Heilige Gees vir Annanias en Saffira gestraf!  Dis waarom Hy ons Here Jesus 

gestuur het om ons in Hom as ŉ eenheid saam te bind! Dit is tog presies wat die Here 

Jesus ons in die Nuwe Testament leer! Dat Hy ons as ŉ eenheid in sy liggaam 

saamgevoeg het! Hy is die hoof en ons is die liggaam. Hy het ons met sy bloed gekoop 

dat ons aan Hom kan behoort en lede van sy liggaam kan wees. Die Here Jesus het 

ons kom leer wat opofferende liefde is deur sy lewe vir ons af te lê! En nou moet ons 

as liggaamslede van ons Hoof Christus onderling na mekaar kyk en mekaar met 

hierdie opofferende Goddelike liefde versterk en ondersteun!  

 

Ons lees is 1 Korintiers 12: 21 – 26 “21Die oog kan nie vir die hand sê: “Ek het jou nie 

nodig nie.” Die kop kan weer nie vir die voete sê: “Ek het julle nie nodig nie.” 
22Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik, 
23en dié wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder 

aansienlike dele besonder mooi gemaak, 24terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het 

nie. God het die liggaam so saamgestel dat Hy groter eer gegee het aan die lid wat 

eer kortkom, 25sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die 

lede gelyke sorg vir mekaar dra. 26As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer 

word, is al die lede saam bly. “ 

Brs en srs, so moet ons in die gemeente en as burgers van God se koninkryk na 

mekaar omsien! Ons moet sorg dat elke lidmaat in die gemeente met gelyke sorg en 

liefde versorg word! Op alle vlakke: geestelik, finansieel, emosioneel – in alles wat ons 

nodig mag hê!  

Dis opmerklik dat in die gevalle waar Satan sy aanvalle van binne geloods het, het dit 

oor geld en versorging gegaan! Dis waarom die Here Jesus ons deur Paulus leer hoe 

ons finansieel na mekaar moet omsien! Ons lees in 2 Korintiers 8 waar Paulus sê” 
13Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie; maar sodat daar 

ewewig sal wees, 14moet julle wat nou oorvloed het, dié help wat gebrek ly. Dan, as 

hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar 

ewewig. 15Daar staan ook geskrywe: “Dié met baie, het nie te veel gehad nie, en dié 
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met ’n bietjie, nie te min nie.” So moet ons onderling sorg en keer dat Satan vatplek 

kry!  

So moet ons mekaar versterk met die liefde wat God vir ons in Christus skenk sodat 

Satan nie verdeeldheid in ons geledere bewerk en uiteindelik ons fokus van die 

bouwerk in die koninkryk aftrek nie!  

En kyk net hoe kragtig werk die Heilige Gees wanneer dit om die eer van God en om 

die eenheid van die gemeente gaan! Toe Nehemia die skuldiges aan die lig bring, was 

hulle doodstil! Geen woord van teenkanting nie, maar stille erkenning van hulle skuld! 

En meer nog: toe Nehemia die opdrag gee dat hulle die armes moet help, het hulle 

soos een man ingestem! Dis hoe die Heilige Gees ook in ons harte liefde wek dat ons 

na mekaar kan omsien! 

Brs en srs, hierdie liefdesdiens, hierdie omsien na mekaar is deur die Here aan die 

diakens opgedra om ons hierin te bedien en te lei! Kom ons bid ook dat ons diakens 

met groot ywer en toewyding hulle dienswerk so sal doen dat ons elkeen aangespreek 

kan word in ons verantwoordelikheid om na mekaar om te sien. Synde dit is om 

finansiële nood aan te spreek of eensaamheid, of siekte of ouderdom of watter rede 

daar ook al mag wees dat ŉ lidmaat voel hy of sy word in die gemeente verwaarloos! 

Waar dit gebeur – daar kry die Satan sy houvas!  

Christus het deur die Heilige Gees aan ons die wonderlike gawe van Goddelike liefde 

geskenk! Liefde wat omgee en wat opoffer vir mekaar! Kom ons maak seker dat ons 

gemeente as ŉ eenheid sterk saamgebind is in die wyse waarop ons na mekaar 

omsien sodat Satan nooit verdeelheid en onmin kan saai en ons fokus van ons 

bouwerk afhaal nie!  

In Christus as een liggaam, in sy liefde verbind, sorg ons vir mekaar sodat ons ons 

bouwerk in sy koninkryk kan voortsit!  

Amen 

 

 

 

 


