
Herstel	  de	  muren	  en	  
poorten	  
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Nehemia	  

Lezen:	  
•  	  Nehemia	  2:	  11-‐20	  
•  Openbaringen	  21:	  22-‐27;	  22:14,15	  



Jouw	  leven?	  

•  13	  	  Ik	  ging	  ‘s	  nachts	  door	  de	  Dalpoort	  de	  stad	  
uit,	  voorbij	  de	  Drakenbron,	  naar	  de	  
Mestpoort,	  en	  inspecteerde	  de	  muren	  van	  
Jeruzalem,	  waarin	  bressen	  waren	  geslagen	  en	  
waarvan	  de	  poorten	  door	  vuur	  waren	  
verteerd.	  



Muren	  van	  je	  hart	  
•  Verbrijzeld?	  
•  Geschonden?	  
•  Dichtgemetseld?	  
•  Poorten	  op	  slot,	  sleutel	  

weg?	  
•  Bouw	  je	  muren	  of	  

bruggen?	  
•  Heb	  je	  onderscheid	  

tussen	  goed	  en	  kwaad?	  

•  Openb.	  21:	  24	  	  En	  de	  naTes	  die	  
zalig	  worden,	  zullen	  in	  haar	  licht	  
wandelen,	  en	  de	  koningen	  van	  de	  
aarde	  brengen	  hun	  heerlijkheid	  en	  
eer	  erin.	  25	  	  En	  haar	  poorten	  zullen	  
overdag	  nooit	  gesloten	  worden,	  
want	  daar	  zal	  geen	  nacht	  zijn.	  26	  	  
En	  zij	  zullen	  de	  heerlijkheid	  en	  de	  
eer	  van	  de	  naTes	  daarin	  brengen.	  
27	  	  Al	  wat	  onrein	  is,	  zal	  er	  niet	  
inkomen,	  en	  ook	  niemand	  die	  zich	  
bezighoudt	  met	  gruwelen	  en	  
leugens,	  maar	  alleen	  zij	  die	  
geschreven	  zijn	  in	  het	  boek	  des	  
levens	  van	  het	  Lam.	  



Nehemia	  =	  type	  van	  Christus	  
•  Neh.	  2:	  17	  	  Toen	  zei	  ik	  tegen	  hen:	  U	  ziet	  de	  ellende	  
waarin	  wij	  verkeren,	  dat	  Jeruzalem	  verwoest	  ligt,	  en	  
zijn	  poorten	  met	  vuur	  verbrand	  zijn.	  Kom,	  laten	  we	  de	  
muur	  van	  Jeruzalem	  opbouwen,	  zodat	  wij	  niet	  langer	  
een	  voorwerp	  van	  smaad	  zijn.	  

•  18	  	  En	  ik	  vertelde	  hun	  over	  de	  hand	  van	  mijn	  God,	  die	  
goed	  over	  mij	  geweest	  was,	  alsook	  de	  woorden	  van	  de	  
koning	  die	  hij	  tot	  mij	  gesproken	  had.	  Toen	  zeiden	  zij:	  
Laten	  wij	  opstaan	  en	  gaan	  bouwen!	  En	  ze	  grepen	  moed	  
voor	  het	  goede	  werk.	  

•  Nehemia	  =	  “vertroosTng	  van	  JHWH”	  



Geestelijke	  strijd!	  

•  19	  	  Maar	  Sanballat,	  de	  Horoniet,	  en	  Tobia,	  de	  
AmmoniTsche	  dienaar,	  en	  Gesem,	  de	  Arabier,	  
hoorden	  dit,	  en	  bespoden	  en	  verachden	  ons.	  Zij	  
zeiden:	  Wat	  is	  dit	  voor	  iets	  wat	  u	  doet?	  Wilt	  u	  
tegen	  de	  koning	  in	  opstand	  komen?	  

•  Efeze	  6:11	  	  Bekleed	  u	  met	  de	  hele	  wapenrus7ng	  
van	  God,	  opdat	  u	  stand	  kunt	  houden	  tegen	  de	  
lis7ge	  verleidingen	  van	  de	  duivel.	  


