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We willen als gemeente streven om het 
beste van ons kunnen in dienst van God te 
stellen. We zullen onze gaven, talenten en 
alles wat we hebben inzetten voor God en 

niet voor onze eigen eer.



17Maar nu zei ik tegen hen: ‘U ziet in welke ellende wij 

verkeren: Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in 

vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer 

opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot 

zijn.’ 18Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming 

geboden had, en ook bracht ik de woorden van de 

koning over. ‘Laten we dan meteen met de herbouw 

beginnen,’ zeiden ze, en ze pakten het werk 

voortvarend aan.

Nehemia 2:17-18
Het volk antwoordde: “Wij gaan herbouwen!”



38Zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur 

werd voltooid tot op halve hoogte, het hele volk was 

vastbesloten door te gaan.

Nehemia 3:38 (4:6 in Engl. Bible)
De muur herbouwd tot halve hoogte!



15Na tweeënvijftig dagen was de muur voltooid, op 

25 elul. 16Toen de volken rondom ons, onze vijanden, 

dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein, 

omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand 

was gebracht.

Nehemia 6:15-16
De muur was herbouwd in 52 dagen!



18Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming 

geboden had, en ook bracht ik de woorden van de 

koning over. ‘Laten we dan meteen met de herbouw 

beginnen,’ zeiden ze, en ze pakten het werk voortvarend 

aan.

Nehemia 2:18



34 aan vuur de laaiende kracht ontnamen en 

ontkwamen aan de houw van het zwaard; die hun 

zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige 

helden werden en vijandelijke legers op de vlucht 

joegen.

Hebreeën 11:34



38Zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur werd 

voltooid tot op halve hoogte, het hele volk was 

vastbesloten door te gaan.

Nehemia 3:38 (4:6 in Engl. Bible)
Met heel hun hart!



10Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen 

heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, 

zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige 

gaven betaamt.11Voert u het woord, laat dan Gods 

woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe 

dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u 

alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie 

alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

1 Petrus 4:10-11



4Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen 

niet allemaal dezelfde functie hebben, 5zo zijn we samen 

één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars 

lichaamsdelen. 6We hebben verschillende gaven, 

onderscheiden naar de genade die ons geschonken 

is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in 

overeenstemming met het geloof gebruiken.

Romeinen 12:4-8



7Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand 

verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet 

onderwijzen. 8Wie de gave heeft te troosten, moet 

troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder 

bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen 

met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, 

moet daarin blijmoedig zijn.

Romeinen 12:4-8



14Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; 

je dankt haar aan de profetische woorden die de raad 

van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft 

uitgesproken. 15 Richt je hierop, maak het je eigen, 

zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je 

vorderingen maakt. 16 Neem je in acht, houd je aan de 

leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die 

naar je luisteren. 

1 Timotheüs 4:14-15



6Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te 

houden van de gave die God je schonk toen ik je de 

handen oplegde. 7God heeft ons niet een geest van 

lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde 

en bezonnenheid.

2 Timotheüs 1:6-7



We willen als gemeente streven om het 
beste van ons kunnen in dienst van God te 
stellen. We zullen onze gaven, talenten en 
alles wat we hebben inzetten voor God en 

niet voor onze eigen eer.


