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Bijbelstudies in de Exoduskerk najaar 2022 

Ezra en Nehemia:  
Aanbidding en toewijding in tijden van verval en tegenstand 

 
Bijbelstudies in de Exoduskerk: samen lezen in Gods Woord op zoek naar 
grote lijnen en bemoedigende details.  
 
De Bijbelboeken Ezra en Nehemia beschrijven het herstel van het godsdienstige en sociale 
leven van Gods volk na de ballingschap. De tempel wordt herbouwd: er komt weer ruimte 
voor eredienst en verbondenheid met de HEER. De muren van Jeruzalem worden herbouwd: 
Juda gaat weer leven als volk van God. 
Het is bijzonder om te zien hoe God een klein stukje van zijn volk gebruikt voor zijn grote 
plannen. De opwekkingen in Ezra en Nehemia maakten de weg vrij voor de geboorte van de 
Messias. 
Het is ook leerzaam om te ontdekken dat de trouw en toewijding van enkelen door God 
gebruikt wordt. Zerubbabel, Ezra en Nehemia worden, samen met anderen, door God 
gebruikt om zaken te herstellen. God wil wonen bij zijn volk: geëerd en gekend. 
 
 

Programma 

 
studie 1: 
woensdag 14 september 2022 
Herbouw van de tempel: Ezra 1-6 
Hoe kwamen de Joden ertoe om terug te 
keren uit de ballingschap? Wat was de rol van 
Zerubbabel, Haggai en Zacharia? Wat leren we 
van deze gebeurtenissen voor ons leven? 
 

studie 2: 
woensdag 12 oktober 2022 
Herstel van de relatie met God: Ezra 7-10 
Wat was de rol van Artaxerxes? Wat was de 
taak van Ezra? Wat leren we van de situatie 
die Ezra aantrof in Jeruzalem? Wat kunnen we 
leren van zijn opstelling en handelen? 
 
 

studie 3: 
woensdag 9 november 2022 
Herbouw van de muur: Nehemia 1-7 
Wie was Nehemia en wat moest hij in 
Jeruzalem gaan doen? Waarom was de muur 
van Jeruzalem zo belangrijk? Wat leren we van 
het herstelwerk voor ons geloofsleven? 
 

studie 4: 
woensdag 7 december 2022 
Opwekking: Nehemia 8-13 
Welke misstanden kwam Nehemia tegen 
onder Gods volk? Wat heeft dat ons te 
zeggen? Wat leren we van Nehemia’s 
geloofsleven en zijn maatregelen? 
 

Plaatsen, tijden en verdere info 

 

o De Bijbelstudies worden ’s ochtends gehouden. Tijd: van 10.00 tot 11.30 uur. Adres: 
Exoduskerk, Beresteinlaan 263, Den Haag.  

o Iedereen is welkom, koffie en thee staan klaar!  
o Informatie: www.egmexoduskerk.nl; contact: ernst.zwart@hotmail.nl of 06-37197325.  

http://www.egmexoduskerk.nl/
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