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WEEK 15 

’n Herstelde nasie 
 

ONS KAART 

Ons begin ons ontdekking die week in die boek Esra. God het die heidense koning Kores se hart 
beweeg om die Israeliete te bevry sodat hulle kan terugkeer na Jerusalem en die tempel herbou. 
Esra en die mense herbou dan die tempel en alhoewel hulle bly is daaroor is hulle ook hartseer 
omdat die tempel veel kleiner is as wat dit eens was, die mense aanhou sonde doen en daar 
steeds geen koning in Israel is nie.  
 
VERS VIR DIE WEEK: Esra 7:27 
 

MAANDAG 

Esra 1:1-4: Esra beplan om die tempel te herbou 

 1. Wie het aan Kores sy mag gegee (v.2)? 

  Die Here, die God van die hemel. 

 2. Wat het Kores vir God se mense gesê (v.3)? 

  Gaan op na Jerusalem en herbou God se huis. 

 God kan die harte van heidense konings aanraak en maak dat hulle Sy wil doen. 
 Bid vir ons leiers, dat selfs wanneer hulle nie Christene is nie, God hulle harte sal 

aanraak en hulle lei om die regte besluite te maak.  

DINSDAG 

Esra 3: 8-13: Die mense bou die tempel 

 1. Wat het die priesters gesing toe die bou aan die tempel begin het (V.11)? 

  God is goed, Sy troue liefde is tot in ewigheid.  

 2.  Wat het die mense gedoen (v.11)? 

  Hulle het met ’n groot gejuig geantwoord.  

 Ons lof vir God se genade moet met ’n gejuig wees. 
 Prys die Here vir Sy goedheid en genade. 
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WOENSDAG 

Esra 9:1-4: Die mense sondig 

 1. Wat het Esra gedoen toe hy hoor dat die mense begin het om met heidene te trou 
(v.3)? 

  Hy het sy kleure geskeur, sy hare op sy kop en baard uitgeruk en verslae gesit. 

 2. Wat leer Esra se reaksie ons oor die sonde om met nie-Christene te trou? 

  Dit is ’n ernstige sonde in God se oë.  

 Sonde moet vir ons iets verskriklik wees en ons verslae laat. 
 Vra God om sonde vir ons iets haatliks te maak. 

   

DONDERDAG 

Esra 9:5-9: Esra bely die mense se sonde  

 1. Watter posisie het Esra voor God ingeneem (v.5)? 

  Hy het op sy knieë geval en sy hande opgehef na die Here.   

 2. Hoe groot is ons sondes (v.6)?   

  Dit is bo ons koppe, hemelhoog.  

 Die grootheid van sonde moet ons nederig maak voor God. 
 Vra God om ons te help om te sien hoe groot sonde is en hoe klein ons moet 

buig voor God soos ons dit bely.  

VRYDAG 

Esra 9:10-15: Esra pleit vir barmhartigheid 

 1. Hoe het God sy mense gestraf (v.13)? 

  Minder as wat hulle verdien 

 2.  Was jy al ooit gestraf vir jou sondes soos wat jy verdien? 

  Nee, God straf ons altyd minder as wat ons verdien. 

 Jesus was die enigste een wat ooit gestraf is volgens wat sonde verdien en dit 
nie vir enige sonde wat Hy gedoen het nie.  
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 Dank God dat Hy ons nog nooit gestraf het soos ons verdien nie en prys Hom dat 
Hy Jesus gestraf het volgens wat ons sonde verdien sodat ons bevry kan word 
van daardie straf.  

SATERDAG 

Esra 10:1-4: Die mense bely hulle sonde  

 1. Hoe het die mense reageer op God se bevel (v.3)?  

  Hulle het belowe om hulle ongelowige vroue  weg te stuur. 

 2.  Watter sondes sal jy belowe of vandag weg te stuur? 

  - 

 As ons ons sondes bely en wegstuur sal ons genade vind.  
 Bid vir ’n gees van ware belydenis om elke sonde weg te stuur.  

SONDAG 

Lees die teksvers van die prediking vanoggend.  

 Wat het jy geleer oor God?  
 

Wat het jy geleer oor sonde?  
 

Wat het jy geleer oor Jesus?  
 

Wat het jy geleer oor die lewe?  
 

Wat was die groot les vir jou uit die preek?  
 

Waartoe lei die preek ons om voor te bid?  


