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 Tema: Jy moet ernstige weerstand teen jou bouwerk in die koninkryk verwag. 
Oorwin dit met die wapens wat God jou gee!  
  
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Ps. 2 - 1: 1,6  
Votum 
Seën 
Loflied Ps 18 - 1: 1,10,13 
Gebed. 
  
God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Nehemia 4 

Teksverse: Nehemia 4: 14 

Woordverkondiging 

  
Ons antwoord op die Woordbediening 

Gebed 
Sing Sb 18 - 7: 1,4,6,11,12  
Seën 
Amenlied: Sb 13-3. 
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Geliefde brs en srs en kinders 
 
Ons het verlede week gehoor dat ons God se Geesvervulde bouspan is wat Hy 
gebruik om sy koninkryk te bou. Elkeen van ons het besef dat ons ‘n stukkie 
muur voor ons huis het om aan te werk! Ons besef terdee dat die samelewing 
waarin ons ons bevind soveel stukkende mure en bouvalle het en dat die Here 
ons stuur om dit te gaan opbou! Soos een span skouer aan skouer!  
 
Brs en srs, ons moet egter ook weet dat wanneer ons enige stukkie bouwerk in 
die koninkryk van God gaan probeer doen, dit met harde weerstand van Satan 
teengestaan sal word. Hy sal alles in sy vermoë doen om ons as bouspan teë 
te staan en die werk tot stilstand te bring of te verwoes!  
  

Ons het reeds in die boek Esra gesien dat Satan daarin geslaag het om die 
bouwerk aan die tempel vir baie jare tot stilstand te bring met die weerstand wat 
hy deur die vyande van Israel opgewek het. Hier in hf 4 gaan hy weer oor tot 
die aanval. So sal hy vandag steeds enige iets goeds wat ons vir ons 
gemeenskap wil doen, enige herstelwerk  en opbouwerk, sal Satan en sy magte 
met alle geweld teenstaan! 
 

Daarom kom sê die Here vanmiddag vir ons: Jy moet ernstige weerstand teen 
jou bouwerk in die koninkryk van God verwag! Wees voorbereid! Maar oorwin 
hierdie teenstand met die wapens wat God jou gee! Dit is die boodskap van 
hierdie hoofstuk.  

 
Sanballat, goewerneur van Persië oor ŉ streek naby Jerusalem, sy helper 
Tobija, wat getroud was met die hoëpriester se dogter, en Gesem, ŉ Arabiese 
leier, was van die begin af baie ongelukkig was oor Nehemia die mure wou kom 
herstel. Toe die bouwerk begin het hulle eers gelag en gespot, maar toe hulle 
sien hoe hard en toegewyd die bouspan werk en hoe goed die werk vorder het 
hulle besef, dat indien hulle wil keer dat die mure herstel word, sal hulle ŉ 
ernstige aanvalsplan moet bedink. Hulle beplan toe om deur die plekke waar 
die muur nog nie hoog gebou was nie, in te kom en die bouspan aan te val.  
 
Van die Jode wat buite Jerusalem bly het van die vyande se planne te hore 
gekom en vir Nehemia kom inlig en hy kon betyds die bouspan bewapen en 
wagte by die lae plekke in die muur aanbring om te keer dat die vyand inkom!  
 
Maar intussen het die bouspanne se kraqte begin ingee! Hierdie fisiese 
moegheid was verseker aangesterk deur die wete dat hulle lewens nou regtig 
in gevaar is en dat hulle met ŉ wapen in die een hand en ŉ troffel in die ander 
hand moet werk. Die een helfde moet waghou en die ander helfde moet bou. 
Jy kan verstaan dat die bouspanne moeg geword en dat die spanning sy tol 
begin eis het!  
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Dit, geliefdes, is presies wat die duiwel wil hê! Hy wil met sy weerstand ons as 
die bouspan moeg en bang maak! Hy wil ons so ver kry om soos die volk in 
vers 10 te sê: die werk is te veel en te swaar, ons kan dit nie doen nie! So sal 
hy my en jou bouwerk wil stop!!! 
 
Brs en srs, hierdie aanslae van Satan op die koninkryk van God en op die 
bouwerk wat ons moet doen, ken ons reeds goed! Dit kom in verskillende vorme 
en gedaantes!  
Dit kom bv in die vorm van owerheidsbeleid wat sekere beginsels van die 
koninkryk van God wil ondermyn! Net soos in Esra waar die koning die bouwerk 
stopgesit het, neem die owerheid dikwels besluite wat ons werk in die 
koningkryk van God strem!  
 
So het ons owerheid bv besluite in die onderwys geneem waar die Christelike 
godsdiens gelyk gestel is aan al die ander godsdienste in die land en voorskrifte 
aan skole gegee wat dit vir ouers geweldig moeilik maak om hulle kinders in n 
Christelike en Bybelse omgewing in die skool op te voed!  
 
Die owerheid maak wetgewing wat die dissiplinering en opvoeding van kinders 
volgense Bybelse beginsels van tug en dissipline tot ŉ misdaad maak! Ouers 
word aan bande gelê om hulle kinders in die vrees van die Here groot te maak! 
 
Wetgewing word tans oorweeg en as dit goedgekeur word, sal Christene in 
Suid-Afrika hulle nie meer op die Bybel kan beroep vir wat hulle glo en as riglyn 
waarvolgens hulle leef nie! Enige standpunt wat ons tans volgens 
godsdiensvryheid kan inneem bv. oor geslagtelikheid, die huwelik, menseregte, 
en andere sal bykans onmoontlik gehandhaaf kan word en sal die hof jou 
strafregtelik daarvoor kan aankla 
 
Dis die aanslae van die bose waarmee Satan tans poog om die kerk van die 
Here en haar bouwerk in die koninkryk van God aan bande te lê!  
 
ŉ Ander vorm waarin hierdie aanval van Satan teen ons bouwerk kom, is dan 
ook in die vorm van ŉ antichristelike wereldgees! Tendense, standpunte en sg 
beginsels waaraan die wêreld hulle norme meet wat direk teen God se wil 
ingaan! Growwe verheerliking van die mens en sy regte ten koste van God en 
sy Woord!  
 
Alles wat reg is volgens God se Woord word beskou as teen die mens en sy 
rekte en word afgekeur! Bv. die Bybelse beginsel van werk en arbeid teenoor 
die regte van die mens wat nie wil werk nie en net wil inpalm! Die beginsel om 
te vat van die wat het en te gee vir die armes sonder enige vergoeding of 
kompensasie – dit kom neer op steel!  
 
Die wêreldgees wat heers en wat God, die Bybel en die kerk afkraak en uit die 
samelewing verstoot! En so kan ons voortgaan! 
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Geliefdes, hierdie weerstand werk in op ons gemoed, op ons denke en op ons 
toewyding aan die bouwerk! Dit laat ons voel dat die taak te groot is en dat ons 
in elk geval niks gaan regkry nie! Gelowiges word bang om God en die Bybel 
se standpunt in die openbaar op te neem uit vrees vir bespotting of dan self 
vervolging! Ons tree dan uiteindelik terug net in ons eie veilige wereldtjie van 
die gemeentelike en doen niks verder nie! So verlam  
Satan die bouspan en stop hy die bouwerk! 
 
Ons lees in vers 14 dat Nehemia gesien het dat hierdie vrese en moegheid 
besig is om die volk onder te kry! As Geesvervulde leier – wat self biddend voor 
God leef – wys hy die volk op die antwoord teen hierdie aanvalle van die bose! 
Nehemia rus die volk toe met 3 geestelike wapens wat God in die geloof vir ons 
gee! Hy versterk die volk se geloof in God!  
 
1) Hy trek hulle fokus weg van die vyand! Deur vir die volk te sê: moenie vir 
hulle – dit is die vyand –  bang wees nie, leer hy hulle dat ŉ mens nie moet 
fokus op die vyand en wat hulle doen nie – want dan sal jy menslikerwys bang 
word en wil vlug! Want jy gaan tot die oortuiging kom dat die vyand onoorwinlik 
is! Al wat jou gedagtes vul en waaroor jy kan dink is al hulle magtige wapens 
en aanvalle en jy wat eintlik weerloos teenoor hulle staan! 
  
Daarom sê Nehemia – moenie vir hulle kyk en bang word nie! Julle fokus op 
die verkeerde plek! 
 
2) Hy sê om die tweede plek: Dink aan God! Rig julle fokus op God en dink 
daaraan Wie God is! EN WIE IS GOD? En die manier waarop Nehemia hier oor 
God praat is baie belangrik! Hy gebruik die Hebreeuse naam “Adonia” hier vir 
die Here! Nie die Hebreeuse verbondsterm “Jahweh” nie maar Adonia. Want 
Adonia verwys na die Here as magtige koning! Letter: meester van die 
skepping! Hy regeer met heerlikheid en mag!  
 
En dan beskryf Nehemia die Here hier met twee byvoeglike naamwoorde: Die 
Here, Die Grote en die Here die Angswekkende! Die ou vertaling sê: Dink aan 
die grote en gedugte Here! Die Here is groot. Letterlik in Hebreeus beteken 
hierdie woord: hy is op die bopunt van die skaal! Niks weeg swaarder as Hy nie! 
En Hy is vreesaanjaende of angswekkend! Daar is niemand vir wie jy meer 
bang moet wees, as die Here wanneer Hy as Vegter optree nie!  
 

Nehemia sê: julle kyk na die vyand en skrik! Nee, kyk na God en skrik nog 
groter! Hy is groter en magtiger as Satan! Was dit dan nie sy Seun, Jesus 
Christus wat vir Satan aan die kruis kom oorwin het nie! Was dit nie Jesus wat 
die mag van Satan en die dood kom breek het en so Koning van die wêreld 
geword het nie! Dit kan ons nou in die lig van die Nuwe Testament vir mekaar 
sê! Is die nie ons Here Jesus wat met sy hemelvaart vir ons gesê het: Alle mag 
in die hemel en die aarde behoort aan my nie!  
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Kyk na die Koning! Kyk na Hom en dink daaraan wat Hy kan doen!  
En skep dan moed! Moenie bang word nie! In vers 20 sê Nehemia vir die volk: 
as die aanval kom en ek blaas op die ramshoring moet julle daar bymekaar kom 
en kyk: Die Here sal vir ons veg!  
 
Dit, geliefde brs en srs en liewe kinders is wat die Here vanaand vir ons sê: 
moenie vir die vyand bang word nie! Kyk na jou Koning en wat Hy doen! En 
skep moed! Veg vir die koninkryk van God en doen jou bouwerk! Met die 
wapens wat God jou gee, sal jy Satan se weerstand oorwin!   
 
Nehemia gee meer as net geestelike wapens vir die volk! Hy rus hulle ook toe 
met fisiese wapens en met gebed! Nou geliefdes, ons weet dat ons nie in die 
koninkryk van God met fisiese wapens veg nie! Die Here Jesus leer ons dat ons 
stryd is teen die bose magte in die lug! Maar die Here het ons ook ŉ swaard 
gegee! Die swaard van die Gees – die Bybel as Woord van God! Dit is ons 
wapens waarmee met die aanvalle van Satan moet afweer!  
 
Ek en jy as God se bouspan moet die Bybel ken en daarmee antwoorde gee op 
die aanvalle, die leuens en die dwaalleer van Satan waarmee hy hierdie wêreld 
omkoop en verlei! Ons moet die waarheid van God verkondig en leef! Dis ons 
eerste wapen!  
 
Nehemia lei die bouspan in gebed! Die tweede wapen is gebed waarmee die 
krag van God ontsluit word en waarmee die bouspan se denke op God gefokus 
word. En so word die die aanval van die bose in Nehemia 4 oorwin en word die 
bouwerk voortgesit!  
 
En die Here se belofte vanaand aan ons is: Ek sal vir julle veg! Moenie bang 
wees nie! Die Heilige Gees het nie aan ons ŉ gees van vrees gegee nie, maar 
van krag en selfbeheersing! Moenie op die vyand en sy planne fokus nie! Skep 
moed in God en hou aan met jou bouwerk!  
 
Hou elke dag jou Bybel in jou sak as jou geestelike wapen waarmee jy die 
aanvalle van Satan afweer! En bly elke dag biddend op jou knieë! Want dan is 
jy sterk! Dan sal Satan nie jou bouwerk kan keer of kan afbreek nie!  
 
Daarom geliefdes, terwyl ons dan nou voorbereid is en weet Satan gaan my en  
jou bouwerk probeer stop! Kom ons wees nie hom en sy magte bang nie! Kom 
ons dink aan die Here ons God! Groot en sterke God! Die Here groot en 
vreesaanjaend! Ons vrees Hom en ons vertrou op Hom! Hy rus ons toe met 
hierdie geloof in Hom, met ons wapens van Bybel en gebed, en daarmee skep 
ons moed! Veg ons en bou ons sy koninkryk!  
 
Amen 


