
Deur der HOOP

درب از امید
a porta da esperança

باب األمل

the door of hope

pintu harapan

հույսի դուռը
deriyê hêviyê

את הדלת של תק



Dal van Achor tot een DEUR der HOOP

2:15ھوشع•

• Օսեե 2:15
• Hosea 2:15
• 2:15הושע 
• Oséias 2:15
• Hoşêya 2:15



Mercy seat
Laten wij dan met 
vrijmoedigheid naderen 
tot de troon van de 
genade, opdat wij 
barmhartigheid 
verkrijgen en genade 
vinden om geholpen te 
worden op het juiste 
tijdstip. (Hebr. 4:16)



Voorbede
• I Kon. 8
• Salomo bidt voor 

het volk:
• Luister: 12x
• Smeekbede
• Roepen
• Vergeef, grijp

in
• Vreemdeling



I Koningen 8: 29-30
• Laten Uw ogen open zijn, nacht 

en dag, over dit huis, over deze 
plaats, waarvan U hebt gezegd: 
Mijn naam zal daar zijn, om te 
luisteren naar het gebed dat Uw 
dienaar op deze plaats zal 
bidden. Luister dan naar de 
smeekbede van Uw dienaar en 
Uw volk Israël, die zij op deze 
plaats zullen bidden. En U, 
luister in Uw woonplaats, in de 
hemel, ja luister, en vergeef.



I Koningen 9:3
• De HEERE zei tegen hem: Ik 

heb uw gebed en uw 
smeekbede gehoord, die u 
voor Mijn aangezicht 
gesmeekt hebt. Ik heb dit 
huis dat U gebouwd hebt, 
geheiligd om Mijn Naam 
daar tot in eeuwigheid te 
vestigen. Alle dagen zullen 
Mijn ogen en Mijn  hart daar 
zijn.



I Petrus 2:4,5
En komt tot Hem, de levende 
steen, door de mensen wel 
verworpen, maar bij God 
uitverkoren en kostbaar, en 
laat u ook zelf als  levende 
stenen gebruiken voor de 
bouw van een geestelijk huis, 
om een geestelijk 
priesterschap te vormen, tot 
het brengen van geestelijke 
offers, die Gode welgevallig 
zijn door Jezus Christus.



Aan het werk!
• Toen stonden 

Eljasib, de 
hogepriester, en 
zijn broeders, de 
priesters, op en 
herbouwden de 
Schaapspoort…
….tot aan de 
Hananeëltoren.

• Daarnaast…..
daarachter…..

• Zij die aan de 
muur bouwden, 
zij die de lasten 
droegen en zij 
die ze 
oplaadden, 
deden met één 
hand het werk, 
en de andere 
hand hield de 
werpspies vast.





HINENI: HIER BEN IK 

SHEMA:

שמע ישראל יהוה  
אלהינו יהוה אחד
Deut. 6:4-9

Luisteren 
Horen
Reflecteren
Eigen maken
Reageren in 
aktie
Gehoorzamen


