ONZE VERGEVINGSGEZINDE GOD

Les 7 voor 16 november 2019

Kerntekst: ”Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.” (Spreuken 28:13)

A DERDE LEZING VAN DE WET (Nehemia 9:1-3).
❖ De Israëlieten wilden God in een intieme sfeer ontmoeten. Daarom nodigden ze de
buitenlanders die onder hen woonden niet uit.
❖ Ze begrepen dat ze onder de gevolgen leden van hun zonde tegen God. Dus lazen ze de
Wet voor de derde keer.
❖ Ze probeerden niet iemand de schuld te geven of te klagen over hun onderdrukkers of leiders.
Ze bestudeerden nederig het Woord van God gedurende drie uur, en beleden hun zonden
en prezen God nog drie uur. *
B EEN GEBED VAN BELIJDENIS:
❖ God loven (Nehemia 9:4-8).
— Na de lezing loofden de Levieten God. Toen moedigden ze de mensen aan om God en
Zijn naam te zegenen. De naam van God is een uitdrukking van Zijn karakter en
eeuwigheid.
— Ze prezen God in hun gebed omdat:
(1) Hij de Schepper is van alles.
(2) Hij de onderhouder is van het leven.
(3) Hij hen koos als Zijn volk.
(4) Hij hen het land Kanaän gaf.
(5) Hij trouw is aan zijn beloften. **
❖ Gods Trouw (Nehemia 9:9-22).
— Nadat ze God hadden geprezen, herinnerden ze zich hoe God trouw was aan Israël in de
woestijn.
— God verloste hen uit Egypte, leidde hen met een wolk en een vuurkolom, gaf hen eerlijke
wetten en de Sabbat, voedde hen met brood uit de hemel, gaf hen water en beschermde
hun kleding en voeten.
— Ze waren echter arrogant, ze werden koppig, ze gehoorzaamden de Geboden niet, ze
wilden naar Egypte terugkeren en ze maakten een gouden kalf om het te aanbidden.
— God heeft hen toch nooit verlaten. Zijn trouw en genade zullen ons nooit verlaten.***
❖ Gods goedertierenheid (Nehemia 9:23-31).
— God is goed. Hij gaf de Israëlieten het land Kanaän, en zij konden genieten van reeds
gebouwde huizen en reeds geplante landen. Maar ze toonden geen vriendelijkheid terug.
— Tijdens het trieste tijdperk van de rechters bewoog Israël voortdurend tussen berouw en
ontrouw. Later verwierpen en doodden ze zelfs de profeten die God zond.
— God is altijd bereid om te luisteren naar onze belijdenis, vrucht van berouw. Hij maakt ons
steeds rechtvaardigt vanwege zijn goedertierenheid. *** *
❖ God loven en verzoeken (Nehemia 9:32-38).
— De Levieten erkenden de zonden van het volk tegen God ondanks Zijn goedertierenheid.
Ze bevestigden dat ze de gevolgen van hun zonden verdienden.
— Ze prezen God omdat Hij groot, sterk, te vrezen en trouw is. Ze vertelden Hem ook over
de onderdrukking die ze leden in het land dat God hun had gegeven.
— Ze zochten beschutting in Gods onverdiende genade en vroegen Hem om in hun voordeel
te handelen. Ze deden een belofte voor Hem. *** **
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* “De profeet Daniel naderde heel dicht bij God toen hij Hem zocht onder belijdenis en
verootmoediging van de ziel. Hij probeerde zichzelf of zijn volk niet te verontschuldigen, maar
erkende de volledige omvang van hun overtreding. Namens hen bekende hij zonden waaraan hij zelf
niet schuldig was en smeekte om de genade van God, dat hij zijn broeders zou leiden om hun zonden
in te zien.” E.G. White (Dat ik hem mag kennen, 20 augustus)
** “Maar Zijn kracht wordt nog steeds uitgeoefend in het onderhouden van Zijn scheppingswerk. De
pols klopt niet en de ademhaling vindt niet plaats omdat het mechanisme één-maal in werking is
gesteld en nu uit zichzelf voortgaat; elke ademhaling, elke hartslag is een bewijs van de alles
doordringende zorg van Hem in wie 'we leven en bewegen en ons wezen hebben’”. Handelingen 17:28
E.G. White (Patriarchen en profeten, hoofdstuk 9, pag. 115)
*** “Het verslag van Gods omgang met de zwervers in al hun heen en weer marcheren, in hun
blootstelling aan honger, dorst en vermoeidheid, en in de opvallende manifestaties van Zijn macht
voor hun verlichting, is beladen met waarschuwing en instructie voor Zijn volk in deze tijd. De
gevarieerde ervaringen van de Hebreeën was een voorbereidingsschool voor hun beloofde thuis in
Kanaän. God wil dat Zijn volk in deze dagen, met een nederig hart en een leerzame geest, de
beproevingen naloopt die het oude Israël doormaakte, zodat zij kunnen worden geïnstrueerd in hun
voorbereiding op de hemelse Kanaän. ” E.G. White (This Day with God, March 9)
*** * “God vereist dat we onze zonden belijden en onze harten voor Hem verootmoedigen; maar
tegelijkertijd moeten we vertrouwen in Hem hebben als een tedere Vader, die degenen die hun
vertrouwen in Hem stellen niet in de steek zal laten ... God geeft ons niet op vanwege onze zonden.
We kunnen fouten maken en zijn Geest bedroeven; maar wanneer we ons bekeren en met
berouwvolle harten tot Hem komen, zal Hij ons niet afwijzen.” E.G. White (God's Amazing Grace, May
11)
*** ** “Toen dit loflied gezongen was, vertelden de leiders van de vergadering de geschiedenis van
Israël, en lieten zien hoe groot Gods goedheid jegens hen was geweest en hoe ondankbaar zij waren
geweest. Toen verenigde heel de vergadering zich in een verbond om al Gods geboden te bewaren.
Ze hadden de straf voor hun zonde gedragen; nu erkenden ze de rechtvaardigheid van Gods
handelwijze met hen, en ze beloofden Zijn wet te gehoorzamen. En om dit te maken tot een “vast
verbond”, dat in blijvende vorm bewaard zou worden als herinnering aan de verplichting die ze op
zich hadden genomen, werd het op schrift gesteld en door de priesters, de Levieten en vorsten
getekend. Het moest dienen als herinnering aan hun verplichtingen en als bescherming tegen
verzoeking.” E.G. White (Profeten en Koningen, hoofdstuk 57, p. 666)
“Het zou een tafereel zijn dat God en engelen goed zou hebben behaagt, als Zijn belijdende
volgelingen in deze generatie zich zouden verenigen, zoals Israël vanouds [met name verwijzend naar
de opwekking in de dagen van Nehemia], in een plechtig verbond om alle geboden van de Heer, onze
Heer, te 'onderhouden en te doen' en zijn oordelenen zijn inzettingen.'” E.G. White (SDA Bible
Commentary, deel. 3, Nehemia hoofdstuk 9)

