
Saam met die Here op trek

“GKPBult - Ons is Christene wat elke dag, heeldag  

op en oor die Bult lewe”

Vanuit die “identiteit stelling” besin ons as gemeente tans oor hoe ons, 

saam met en agter die Here aan, op pad moet gaan.

Ons gaan nie, as die Here nie saamgaan nie. Ons gaan terwyl ons die 

Here aanbid. Ons gaan die pad saam met mekaar loop. Verhoudings staan 

sentraal op die pad. Ons gaan luisterend op die pad.

Die afgelope week se Bybelstudie het oor Nehemia 1 gehandel. Indien 

jy nie die Bybelstudies kon bywoon nie, moedig ons jou aan om self die 

gedeelte te bestudeer. Hier is ŉ paar lyne wat uit die studie na vore 

gekom het.Vas, sodat...Die vraag oor of ons mag/moet vas het ’n paar keer navore gekom. 

Vanuit hierdie gedeelte blyk dit dat Nehemia gevas het om homself voor 

te berei vir sy gebed aan die Here.  Die vas is dus nie ’n doel opsigself 

nie, maar slegs ’n hulpmiddel om die gelowige se gebed te ondersteun.

Nehemia se skuldbelydenis namens die volk

Nehemia assosieer homself volledig met die sonde van sy volk -- dis 

merkwaardig aangesien Nehemia die sondes van die volk bely wat hulle 

meer as 150 jaar gelede gepleeg het.  Sonde is in die eerste plek iets 

wat die eer van God aantas, daarom vra Nehemia, gebore vanuit sy eie 

naby verhouding met die Here, om vergifnis vir die sonde van Israel.  In 

hierdie wyse van skuldbelydeins is daar ’n sterk appél ook op ons, en die 

manier waarop ons onsself assosieer, en uiteindelik belydenis doen, oor die 

sonde wat in ons gemeenskap plaasvind.

God se voorsienigheid

Net na Nehemia se gebed is daar die kort stukkie inligting:  “Ek was die 

koning se skinker”.  Die manier waarop die Here voorsien in elke situasie 

word in hierdie feit duidelik.  Nehemia pleit juis dat die Here sal luister na 

sy gebed, en dan wys die Here dat Hy alreeds weet wat sy volk nodig 

het, daarom het Hy vir Nehemia in hierdie belangrike en invloedryke posisie 

van skinker vir die wêreldheerser van daardie tyd.


