EZRA, ESTER EN NEHEMIA LES 4  GOD GEBRUIKT NEHEMIA OM
DE MUUR VAN JERUZAL EM
TE HERBOUWEN
NEHEMIA 1:1-4:23; 6:15-16

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen vertrouwen op Gods kracht om Zijn wil te doen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Uit te leggen wat Nehemia droevig maakte.
Tijden op te sommen waarin Nehemia vertrouwde op God.
Te beschrijven hoe het volk de muur bouwde terwijl de vijand vlakbij was.
Uiteen te zetten hoe God Zijn plan om de muur te herbouwen vervulde.

MEMORIEVERS

Ezra 7:10

“Ezra was vastbesloten zich in de wet van de Heer te verdiepen en haar in praktijk te brengen,
en in Israël de bepalingen en voorschriften van de wet te onderwijzen.”

TOEPASSINGEN




Vertrouw op Gods kracht om Zijn wil te doen.
Bid voorturend.
Prijs God voor de zegen om door Hem gebruikt te worden.

VOLGENDE WEEK

GODS WET BRENGT DE JODEN TOT BEROUW
Lees Nehemia 8-10
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Nehemia weende niet alleen, maar vastte en bad ook (Neh.1:4). Hij begon zijn gebed door God te loven om
zijn verbond met hen die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouwen (1:5). Nehemia beleed
daaropvolgend dat Israël (inclusief hemzelf en zijn familie) schuldig waren aan het breken van Zijn geboden
(1:6-7). Hij vroeg God daarna om Zijn belofte die Hij maakte door Mozes, om de Joden in ballingschap terug te
doen keren naar Israël wanneer ze berouw toonden, te vervullen (1:8-9). Omdat God Israël had verkozen voor
Zichzelf, Israël had verlost met Zijn macht en Jeruzalem tot thuisplaats voor Zijn naam had gemaakt, vroeg
Nehemia dat God zijn gebed zou verhoren en “barmhartigheid bij deze man” te geven (1:10-11). Na dit gebed
te hebben opgetekend eindigt Nehemia met een aantekening naar de lezer: “Ik was namelijk schenker van de
koning” (1:11). Nehemia’s lofzang, belijdenis en aanspraak op Gods beloften eindigde met Nehemia’s verzoek
aan God om voor koning Artachsastas gezegend te mogen worden.
Het plan voor de herbouw (Nehemia 2)
Vier maanden nadat Nehemia vernomen had van de situatie in Israël bracht hij uiteindelijk zijn verzoek naar de
koning. Als de schenker van de koning had Nehemia de belangrijke taak om de wijn van de koning te proeven
om te verzekeren dat het niet vergiftigd was. Gewoonlijk was Nehemia blij in de aanwezigheid van de koning. (
De koning verwachtte blijdschap van zijn onderdanen als ze zich in zijn hof bevonden.) Maar deze dag liet
Nehemia zijn bezorgdheid over de situatie in Israël zijn gezindheid bepalen (Neh.2:1-2). De koning merkte zijn
droef gezicht op en vroeg om de reden achter zijn “somber gezicht”. Nehemia was “ten zeerste bevreesd”
(2:2) omdat hij door zijn somber gelaat al veel had geriskeerd en nu nog meer risico liep. Hij zei tegen
Artachsastas: “Hoe zou mijn gezicht niet somber staan, daar de stad, de plaats waar de graven mijner vaderen
zijn, verwoest is en haar poorten door vuur verteerd zijn” (2:3). Toen de koning vroeg wat het verzoek van
Nehemia was bad Nehemia “tot de God des hemels” vooraleer te antwoorden (2:4). Nehemia smeekte om
Gods wijsheid en zegen voordat hij de koning vroeg om de toelating om Jeruzalem te herbouwen (2:5). De
koning stemde in op het verzoek van Nehemia (2:6) en gaf hem brieven die onderweg zijn bescherming en hout
voor de poorten garandeerde (2:7-8). Nehemia gaf God alle eer voor het antwoord van de koning door zijn
succes toe te kennen aan “de goede hand van mijn God (die) over mij was”.
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De noodzaak voor herbouw (Nehemia 1)
In het twintigste jaar van Artachsastas regering (445v.C.) keerde de broer van Nehemia, Chanani, terug naar
Susan, een Perzische vestiging die ongeveer op 240km van de Perzische Golf gelegen. Nehemia verlangde er
naar om te vernemen hoe de situatie in Jeruzalem was. Toen Nehemia vroeg naar de ballingen, die hun
gevangenschap hadden verlaten en terug waren gekeerd naar Jeruzalem, zei Chanani tegen hem dat ze “in
grote rampspoed en smaad” verkeerden, en dat “de muur van Jeruzalem” was afgebroken en zijn poorten
“met vuur verbrand” waren (Neh1:3).
Zonder muren was Jeruzalem een mikpunt van spot voor de omliggende volkeren. Toen Nehemia het nieuws
hoorde zette hij zich “neder, weende en bedreef rouw, dagen lang” (1:4). De gedachte dat de stad die de ene
ware God weerspiegelde zich in zulk een toestand bevond verontruste Nehemia. De zwakheid van de stad
weerspiegelde niet Gods kracht. God zou Jeruzalem kunnen verdedigen zonder muren, maar het ontbreken
van muren suggereerde naar de omliggende volkeren dat God Zijn volk het verlaten.
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Inleiding
Gods trouw naar de Joden, de tempel en Jeruzalem is verbazingwekkend. In 538v.C. bewoog God koning Kores
om te bepalen dat de tempel in Jeruzalem opnieuw gebouwd moest worden. De eerste groep ballingen keerde
terug en begon aan de bouw van de tempel. Toen het verzet van de omliggende volkeren toenam stopte de
Joden van 536 tot 520v.C. met bouwen. Ondanks dat de Joden niet trouw waren bemoedigde God hen door
Zijn profeten Haggai en Zacharia. De tempel werd uiteindelijk in 516v.C. voltooid. Bijna 60 jaren later (458v.C.)
stuurde de Heer een andere groep ballingen, onder de leiding van Ezra, terug naar Jeruzalem. Doordat Ezra
trouw was zegende de Heer hem en deed hem gunstig gezind zijn bij koning Artachsasta. Koning Artachsasta
gaf een ongelooflijke som geld om de tempel te versieren en gaf aan Ezra de toestemming om Gods Wet te
onderwijzen en bekrachtigen. Zeven jaren later zou God de koning Artachsasta opnieuw gebruiken om de
Joden te zegenen (445v.C.). Deze keer toonde de Heer Zijn trouw door Nehemia het verlangen te geven om de
muren en poorten rondom Jeruzalem opnieuw te bouwen. Ondanks dat hij botste tegen een sterk verzet
vertrouwde Nehemia erop dat God hem het werk dat Hij gegeven had zou laten voleindigen.

God beschermde Nehemia gedurende de reis van drie à vier maanden naar Jeruzalem. Door de brieven van de
koning werd Nehemia tijdens de reis vergezeld door een gewapende escorte. Zowel de brieven als de wachters
waren nodig omdat twee rijksdienaren, de Choroniet Sanballat (die de functie van landvoogd over Samaria
bekleedde) en de Ammonitische slaaf Tobia (die mogelijk landvoogd was over Ammon) “zeer hevig over
ontstemd (waren) dat er iemand gekomen was om het goede voor de Israëlieten te zoeken” (Neh.2:9-10).
Ondanks dat ze de Joden en Jeruzalem haatten zouden de twee landvoogden Nehemia door de brieven van de
koning nooit openlijk aanvallen.

Het verzet tegen de herbouw (Nehemia 4)
Na weer te geven welke familie op ieder gedeelte van de muur tewerkgesteld was (Neh.3), ging Nehemia
verder met zijn beschrijving van het verzet tegen de herbouw. Niet in staat om de Joden fysisch aan te vallen
door de bescherming van Artachsastas gingen Sanballat en Tobia over op een psychische oorlog. Om de Joden
te intimideren bespotte Sanballat de Joden in het bijzijn van zijn Samaritaans leger (Neh.4:2). Hij maakte hun
kracht als volk (“Wat doen die machteloze Joden?”), de wijsheid van het project (“Zal men hen laten begaan?),
hun vertrouwen in God (“Zullen zij offeren?), en hun bekwaamheid om het te voltooien (“Zullen zij vandaag
gereed komen?), belachelijk. Hij trok zelfs de bruikbaarheid van de stenen in twijfel (4:2)! De aanvallen van
Tobia waren even brutaal. Hij deed veronderstellen dat zelfs een vos de muur kon doen afbrokkelen (4:3).
Nehemia reageerde op hun spot door in gebed tot God te gaan (4:4-5). Hij bad dat God Sanballat en Tobia zou
veroordelen om hun zonden. Nehemia verlangde er sterk naar dat God verheerlijkt zou worden, maar
Sanballat en Tobia vielen Gods bekwaamheid om Zijn volk te beschermen en de ondersteunen openlijk aan.
Desondanks het verzet bouwden de Joden de muur tot op halve hoogte (4:6).
De omliggende volkeren werden stilaan meer nijdig naarmate “de bressen zich begonnen te sluiten” (Neh.4:7).
De Samaritanen in het noorden, de Arabieren in het zuiden, de Ammonieten in het oosten en de Asdodieten in
het westen “maakten allen met elkander een samenzwering, om ten strijde te trekken tegen Jeruzalem en er
verwarring te stichten” (4:8). De verbale dreigingen leken stilaan werkelijkheid te worden. Net als bij de vorige
dreigementen reageerde Nehemia door zicht tot God te keren in gebed. Maar daarbovenop zette hij ook “dag
en nacht een wacht tegen hen uit” (4:9). Gedurende het leiderschap van Nehemia in Jeruzalem vertrouwde hij
volledig op God en ondernam hij een hele reeks maatregels. Ondanks dat Nehemia standvastig bleef,
begonnen de werklieden te twijfelen aan de haalbaarheid van het project. De bouwvakkers klaagden dat ze
niet voldoende kracht hadden (Neh.4:10), de tegenstanders dreigden met een verrassingsaanval (4:11) en de
Joden uit de steden rondom Jeruzalem waarschuwden voor een bepaald onheil (4:12). Om het lage moraal en
het dreigend gevaar wat tegen te werken nam Nehemia de wijze beslissing om wachters te plaatsen op de
laagste gedeelten van de muur en bewapende hun met zwaarden, speren en bogen (4:13). Nehemia daagde
het volk uit: “Vreest toch niet voor hen; denkt aan de grote en geduchte Here en strijdt voor uw broeders, uw
zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen” (4:14). Maar de hoop van Israël zat niet in de muur noch
hun wapens. Nehemia moedigde het volk aan om zich “de grote en geduchte Here” te herinneren (4:14). Hij
spoorde het volk voortdurend in zijn gebeden en rechtstreekse aanmaningen aan om op de Heer te vertrouwen
om bevrijding.
Toen de vijanden van Israël beseften dat de Joden voorbereid waren op een aanval, zagen ze in “dat God hun
plan verijdeld had” (Neh.4:15). Ondanks dat het onmiddellijke gevaar geweken was en het volk terug aan de
slag kon gaan, was Nehemia op zijn hoede voor komende problemen. Degenen die het puin opruimden
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Het verzet nam al gauw toe. Van zodra dat Sanballat en Tobia vernamen van de herbouw bespotten ze de
Joden en beschuldigden ze hun van rebellie tegen de koning (2:19). Nehemia antwoordde hun gehoon door te
zeggen: “De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en
bouwen” (2:20). Nehemia had geen hulp nodig van valse aanbidders van God. De Heer had tot nu toe zijn plan
gezegend en hij was er dan ook van overtuigd dat Hij de Joden in staat zou stellen om de muur te herbouwen.
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Na aangekomen te zijn in Jeruzalem plande Nehemia wijs om de muur rond Jeruzalem opnieuw te bouwen.
Het feit dat God het in zijn hart het verlangen had gegeven om de muur te herbouwen rechtvaardigt zijn
overhaastheid niet. Om mogelijk verzet te voorkomen voor het bouwen begon hield Nehemia zijn motieven
verborgen door ’s nachts de muur te inspecteren (2:12-15). Na zijn verkenning riep Nehemia het volk op om de
muur te herbouwen zodat ze “niet langer een voorwerp van smaad” zouden zijn (2:17). Om het volk aan te
moedigen lichtte Nehemia toe hoe Gods hand al eerder over hem was en hoe hij gezegend werd met de steun
van de koning (2:18). Het volk was overtuigd en begon de herbouw.

Conclusie
Nehemia en de Joden waren toegewijd om Gods wil te doen. In hun streven naar het behagen en verheerlijken
van God zagen we dat Nehemia, weende, vastte, bad, zijn job en leven op het spel zette, 1100km reisde, de
herbouw plande, het volk bemoedigde en de verdediging van de muur leidde. Van aan het begin tot het einde
vertrouwde en verheerlijkte Nehemia de Heer (Neh.1:11; 2:4; 8, 18, 20; 4:4, 14, 15, 20; 6:16). Omdat de Heer
hem Zijn wil had bekend gemaakt werkte Nehemia met al zijn kracht en vertrouwde in dit alles met heel zijn
hart op de Heer. Gelovigen moeten vandaag ook met heel hun kracht werken om Gods wil te gehoorzamen
terwijl ze op Hem vertrouwen om de kracht te ontvangen die ze hiervoor nodig hebben (Ef.1:19; 3:20; 6:10;
Kol.1:11). Degenen die de Heer niet hebben zijn niet in staat om Hem te behagen met hun eigen kracht. Ze
moeten tot berouw komen van hun falen in gehoorzaamheid en vertrouwen op het offer van Christus en op
Hem rekenen om kracht om te kunnen gehoorzamen.

MOEILIJKE WOORDEN
Escorte

Geleide (al dan niet gewapend).
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Het resultaat van de herbouw (Nehemia 6:15-16)
De Heer beschermde Zijn volk en de herbouw van de muur was een succes. Dit grootse werk nam slechts 52
dagen in beslag (Neh.6:15), iets wat eigenlijk nog opvallender was gezien de omstandigheden waarin de Joden
moesten werken (Neh.4). Ondanks dat de Heer verscheidene families gebruikte onder de wijze leiding van
Nehemia (Neh.3), was het duidelijk voor de omliggende volkeren dat de geslaagde herbouw van de muur niet
kon toegewezen worden aan een leider, noch de werkers. Nehemia zei: “Toen al onze vijanden dat gehoord
hadden, werden al de volken rondom ons bevreesd en zeer terneergeslagen, en erkenden, dat dit werk met de
hulp van onze God gedaan was” (Neh.6:16). Zowel de leiders als het volk hadden zich trouw ingezet om Gods
wil te volbrengen, maar het was uiteindelijk toch God die hun de kracht gaf om dit te doen. Op het einde kon
Hij alleen verheerlijkt worden om de herbouw van de muur.
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hielden een hand op hun wapen en degenen die de muur bouwden hielden hun zwaarden terzijde (4:17-18).
Omdat het volk verspreid was over de gehele lengte van de stadsmuur (4:19), plande Nehemia een
trompetgeschal om het volk, indien nodig, bijeen te scharen op de plaats van de aanval (4:18-20). Terwijl
gewapende mannen de muur bewaakten van bij het aanbreken van de morgen tot het vallen van de nacht
(4:21), zorgde Nehemia er voor dat degenen die iedere dag vanuit het platte land naar de stad kwamen konden
overnachten en zo de stad konden versterken tijdens de nacht (4:22). De mannen, inclusief Nehemia en de
leiders, waren zo alert dat ze met hun kleren aan sliepen (4:23). Terwijl hij voorbereid was op een aanval,
vertrouwde Nehemia nooit op de kracht van het volk of hun bewakers om de vijand te verslaan. Nehemia zei
het volk: “Onze God zal voor ons strijden” (4:20). Het vertrouwen van Nehemia was voortdurend op God
gericht.

BIJBELLES

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Nehemia had een broer, genaamd Chanani, die net terugkeerde uit Jeruzalem. Hoe beschreef
Chanani hoe het was in Jeruzalem? (Noem vier dingen.)
Toen Nehemia Chanani ontmoette vroeg hij hem hoe het in Jeruzalem was. Het antwoord van Chanani
staat in vers 3:
1. De mensen verkeren in erbarmelijke omstandigheden.
2. De mensen waren het mikpunt van spot (bekritiseerd en uitgelachen door anderen; het
tegenovergestelde van geprezen worden.)
3. De muur van Jeruzalem ligt in puin.
4. De poorten van Jeruzalem zijn in vlammen opgegaan.
 Wat deed Nehemia toen hij het antwoord hoorde van Chanani?
Nehemia ging zitten en weende en rouwde (was heel erg verdrietig) voor dagen. Hij vastte ook en bad
tot God. Voor Nehemia was Jeruzalem een speciale stad. Het was de hoofdstad van Israël en een
plaats waar de tempel stond. Nehemia wilde dat de muren van Jeruzalem werden opgebouwd en dat
het een goed symbool was van Gods grootheid.
 Voor wie was Nehemia aan het bidden?
Vers 6 zegt dat Nehemia bad voor “de Israëlieten die u dienen.”
 (Lees 1:11-2:4.) wat zei Nehemia over de Israëlieten in vers 6 en 7? Rekende hij zichzelf ook daarbij?
Nehemia beleed dat de Israëlieten hadden gezondigd tegen de Heer. Ze hadden zich niet aan de
geboden van de Heer gehouden, zoals het opgedragen was door Mozes. Nehemia zei ook dat hij en
zijn familie gezondigd hadden tegen God. In vers 8 en 9 herhaalde Nehemia was God aan Mozes
geboden had: als het volk ongehoorzaam is zou God hen verstrooien; maar als ze gehoorzaam waren,
zou Hij hen verzamelen “naar de plaats die ik heb uitgekozen om er vereerd te worden,” dat is
Jeruzalem. De reden dat de Israëlieten niet in Israël waren, was omdat ze ongehoorzaam waren
geweest aan God. Nehemia vroeg God om degen die gehoorzaam waren weer bijeen te halen en naar
Jeruzalem te doen laten gaan.
 Wat bedoelde Nehemia toen hij in 1:11 bad dat God “ervoor zorgde dat de koning mij goedgezind
is”? (Hint: Voor wie zou Nehemia vrees hebben gehad?)
Nehemia wilde de koning vragen voor hulp voor Jeruzalem, omdat de koning erg machtig was. Hij kon
zelfs iedereen doden waar hij ontevreden over was. Nehemia was bang dat de koning boos zou zijn.
Nehemia vroeg aan God dat de koning goedgezind zou zijn wanneer hij hem om hulp zou vragen.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Nehemia 1-4; 6:15-16; maak ook gebruik van de NBG of HSV vertaling.
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INLEIDING
Een lange tijd voor Nehemia, had God de koninkrijken van Israël en Juda veroordeelt, omdat ze gezondigd
hadden door het aanbidden en het dienen van afgoden in de plaats van God. Toen Juda veroverd werd door
koning Nebukadnessar, werd de tempel in Jeruzalem verwoest, de muren van Jeruzalem waren verwoest, vele
mensen werden gedood en vele anderen werden weggevoerd naar Babel. Er bleven maar heel weinig
Israëlieten over in Israël; vele werden weggevoerd in ballingschap. Gedurende de tijd van Nehemia gingen
enige Joden terug naar Israël en werd de tempel in Jeruzalem herbouwd, maar er gebeurden nog steeds erge
dingen in deze stad. Toen Nehemia hoorde hoe slecht het was, besloot hij er iets aan te doen. God voorzag een
gelegenheid voor Nehemia om aan de koning zijn verlangen om de muur van Jeruzalem weer op te bouwen te
vertellen. God bewerkte het hart van de koning om het verzoek van Nehemia goed te keuren. Toen Nehemia in
Jeruzalem aankwam, was het duidelijk dat niet iedereen wilde dat het hem zou lukken. Er waren vele mensen
die tegen Nehemia waren, terwijl hij probeerde te doen wat God wilde: de muur van Jeruzalem herbouwen.
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Wat was de job van Nehemia?
Nehemia was de schenker van de koning. Dit betekend dat voordat de koning wijn dronk of voedsel at,
Nehemia het eerst zou proeven om er zeker van te zijn dat het veilig was. Als Nehemia niet ziek werd
of dood ging, dan zou de koning het voedsel eten. Om een schenker te zijn was een van de
belangrijkste jobs in het gehele koninkrijk. Wij kunnen er verzekerd van zijn dat koning
Artachsasta Nehemia vertrouwde.
Wat merkte de koning op bij Nehemia?
Hij bemerkte dat Nehemia droevig was en vroeg hem wat er scheelde.
Wat zei de koning nadat Nehemia hem vertelde waarom hij droevig was?
De koning vroeg aan Nehemia, “Wat zou u dan willen?” (2:4). Hij was gewillig om Nehemia te helpen
om de situatie in Jeruzalem te verbeteren. In heel het koninkrijk kon de koning doen wat hij wilde. Hij
was de meest machtige man. God liet de koning niet alleen vriendelijk zijn voor Nehemia, maar liet
ook het hart van de koning bereid zijn om te doen wat Nehemia ook zou vragen.
Hoe weten we dat God Nehemia hielp?
Aan het einde van vers 8 staat, “En dankzij de steun van mijn God gaf de koning mij alle gevraagde
stukken.” De koning, de meest machtige man in het koninkrijk, gaf Nehemia wat hij wilde. God zorgde
zeker voor hem.
Wie waren de mensen die tegen Nehemia waren?
In Nehemia 4:1-3 (NBG) staat dat twee van de vijanden van Nehemia en de Joden de Sanballat en
Tobia de Ammoniet waren.
Toen de vijanden van Nehemia hoorden dat de muur van Jeruzalem herbouwd werd, wat deden ze
toen?
Toen Sanballat hoorde dat de Joden de muur van Jeruzalem herbouwden, werden ze woest en
ergerden zich zeer (4:1).
Welke vragen stelden ze?
De vijf vragen die Sanballat stelde waren (4:2; NBG):
1. Wat doen die machteloze Joden?
2. Zal men hen laten begaan?
3. Zullen zij offeren?
4. Zullen zij vandaag gereed komen?
5. Zullen zij de stenen uit de puinhopen, verbrand als ze zijn, weer tot leven wekken?
Elk van deze vragen werden gesteld om de Joden belachelijke te maken in hun herbouw van de muur.
Sanballat wilde niet dat de Joden hierin zouden slagen. Een ander vijand van Nehemia, Tobia, bespotte
hem ook.
Wat zei Tobia?
Tobia zei, “Al bouwen zij ook, als er maar een vos tegen hun stenen muur opspringt, doet hij hem
afbrokkelen. (4:3; NBG). Tobia zei dat de muur zo zwak zou zijn dat zelfs een vos, welke een klein en
licht dier is, het nog zou doen afbreken door alleen er al op te springen.
Hoe reageerde Nehemia?
Toen Nehemia de bespotting hoorde, keerde Hij tot God en riep voor hulp (4:4; NBG). Nehemia vroeg
God om met kwaad Sanballat en Tobia te vergelden voor het slechte dat zij voor Israël wensten (4:4-5;
NBG).
Hoe reageerden de mensen die met Nehemia de muur bouwden?
De mensen bleven aan de muur bouwen, zodat de muur samen kwam tot half zijn hoogte. Ze stopten
niet vanwege hun vijand, maar hielden vol omdat ze een “lust om te werken” hadden (4:6; NBG).
Wie was er nog meer tegen de bouw van de muur in Jeruzalem volgen Neh.4:7 (NBG)?
Niet alleen Sanballat en Tobia waren tegen de opbouw van de muur, maar de Arabieren, de
Ammonieten en Asdodieten ook. Ze waren allen woedend.
Waarom waren de mensen woedend?
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SAMENVATTING
Nehemia en de bouwers van de muur hadden vele vijanden. Hun vijanden wilden niet dat de muur werd
herbouwd. Ze lachten hen uit. Ze planden en bedreigden het volk om hen aan te vallen. Zo veroorzaakten ze
moeilijkheden en doden ze zelfs. Ze probeerden ook Nehemia te bezeren en wilden hem doen laten zondigen.
Maar iedere keer dat de vijanden de heropbouw tegenwerkten, was Nehemia in de mogelijkheid om een wijze
keus te maken en het volk aan te moedigen. Maar Nehemia deed dit niet alleen. Zelfs het volk bouwde de
muur niet alleen. God hielp hen. Het was Gods wil dat de muur heropgebouwd werd. Hij zorgde ervoor dat
Nehemia de juiste beslissingen nam en dat het volk niet ontmoedigd raakte. Iedereen in het land erkende dat
dit werk tot stand was gekomen door de hulp van God.
Nehemia had een job te doen voor God. God had het op zijn hart gelegd om naar Jeruzalem te gaan en de
muur te herbouwen. We leerden dat het niet gemakkelijk was voor Nehemia en het volk om te slagen, maar
het lukte. Het lukte omdat Gods kracht bij het werk was. Ze vertrouwden op God en God hielp en beschermde
hen. Christenen zitten in een zelfde situatie als Nehemia. Nehemia had een verlangen om de muur van
Jeruzalem op te bouwen. Net als Nehemia en het volk God vertrouwden voor Zijn hulp, moeten Christenen ook
op God vertrouwen dat Hij in ons en door ons leven heen werkt. Gelovigen moeten afhankelijk zijn aan Gods
kracht in het doen van Zijn wil. Door te bidden in elke situatie en door te lezen uit Gods Woord, kan de gelovige
weten wat God van hem verlangt.
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Deze mensen waren woedend, omdat de openingen (de bressen) in de muur hersteld werden.
Wat besloten deze vijanden te doen om het bouwen van de muur te doen stoppen?
De vijanden maakten een samenzwering en wilden vechten tegen Jeruzalem om te proberen de Joden
te stoppen met het bouwen van de muur (4:8; NBG).
Wat was het eerste wat Nehemia deed als reactie?
Net toen Nehemia tot God gebeden had toen hij voor het eerste hoorde van Jeruzalem en Sanballat,
Tobia en de andere het werk aan de muur bespotten, bad Nehemia weer tot God voor hulp (4:9; NBG).
Nehemia wist dat hij en het volk hulp van God nodig hadden om de heropbouw van de muur te kunnen
voortzetten.
Welke reden gaf Nehemia aan het volk om hen aan te moedigen om te blijven bouwen?
Nehemia sprak met de edelen, de leiders en de overige van het volk, hen aanmoedigende om geen
vrees te hebben voor hun vijanden, omdat de “grote en geduchte” God aan hun kant was (4:14; NBG).
Wat vertelt Nehemia 4:15 (NBG) ons over hoe God Nehemia en het volk hielp tegen hun vijanden?
“God (had) hun plan verijdeld” om Jeruzalem aan te vallen. Nehemia geloofde dat God gewerkt had,
zodat het plan bekend werd. En omdat het plan bekend werd, waren de Joden bij machte om zich voor
te bereiden voor een gevecht om zichzelf en Jeruzalem te beschermen.
Hoe lang duurde het om de muur te herbouwen?
De muur was in 52 dagen na de start van de heropbouw af (6:15).
Wat gebeurde er toen de vijanden van Nehemia bemerkten dat Israël succes had?
Toen de vijanden van Nehemia hoorden dat de muur was herbouwd, werden ze bang (6:16).
Hoe kon het dat de bouwers de muur afkregen?
De bouwers konden de muur afkrijgen, omdat “dit werk met de hulp van onze God tot stand was
gebracht” (6:16). De Joden hadden dit niet uit eigen kracht gedaan; God had hen geholpen.
Wat realiseerden de vijanden zich toen ze zagen dat de muur zo snel was herbouwd?
Ze erkenden dat dit werk tot stand was gekomen door Gods hulp (6:16).
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CRÈCHELES
Weet je nog dat de Israëlieten mochten terugkeren naar het beloofde land? En weet je nog dat ze de tempel
weer terug mochten opbouwen? Vandaag gaat het verhaal over Nehemia en werd er weer iets gebouwd. Kom,
gaan we gauw verder met het verhaal en zien hoe het afloopt.

Toen vijanden van Israël hoorden dat de muur en de poorten weer gebouwd werden, gingen ze de Israëlieten
uitlachen en bespotten. “Waar begin je aan? Hoe kun je nu uit al dat puin weer een muur bouwen?” Nehemia
bad tot God, “Och God, hoor hoe ze ons belachelijk maken. Vergeef hun misdaden niet, zie hun zonden niet
door de vingers, want zij hebben de bouwers van de muur openlijk beledigd.” Daarna gingen ze verder met de
bouw.
Maar de vijanden van de Israëlieten werden vreselijk kwaad. Ze wilden ze aanvallen! Maar telkens kwamen er
Judeeërs die tussen de vijanden woonden, bij de Israëlieten en zij waarschuwden ze wel tien keer. Nehemia
bemoedigde het volk ook door te zeggen hoe groot God was en dat Hij voor hen zou vechten. Van toen af was
de ene helft als lijfwacht aan het werk, terwijl de andere helft speren, schilden, bogen en pantsers hadden. De
sjouwers deden hun werk met de ene hand en hielden met de andere hand hun werpspeer vast; de metselaars
hadden tijdens hun arbeid allemaal hun zwaard op de heup hangen. Iedereen bleef bij de muur in Jeruzalem, ze
sliepen in hun kleren en deden ze alleen uit als ze in bad gingen.
Na tweeënvijftig dagen was de muur gereed. Toen de vijanden, de volken rondom de Israëlieten, dat hoorden,
werden ze bang. Zij hadden niet langer een hoge dunk van zichzelf, maar zij beseften dat dit werk met de hulp
van God tot stand was gebracht.
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Nehemia nu was wijnschenker bij de koning. Toen hij op een dag wijn inschonk voor de koning, zag de koning
dat Nehemia er zo bedroefd uitzag. De koning vroeg, “Waarom kijkt u zo bedroeft?” “Och, koning mag ik voor
een tijd naar Jeruzalem gaan, want de stad ligt helemaal in puin.” Nehemia mocht gaan van de koning. God had
er ook voor gezorgd dat Nehemia spullen kreeg voor de opbouw van de muur en de poorten van de stad
Jeruzalem. God had het hart bewerkt van de koning dat dit allemaal goed kwam.
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Nehemia was niet met de Israëlieten terug naar het beloofde land gegaan, maar zijn broer wel. Toen deze eens
terug kwam in de stad waar Nehemia woonde, was Nehemia heel benieuwd hoe het nu in Jeruzalem was. “Hoe
gaat het in Jeruzalem en met alle mensen die daar nu zijn?” vroeg Nehemia aan zijn broer. “De mensen daar
leven in ellende en worden bespot. Want de muren zijn in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan.”
Nehemia barste in tranen uit, voor dagen rouwde hij, vaste hij en bad tot God, “Ach, Heer, luister alstublieft
aandachtig naar mijn gebed en naar het gebed van allen die u dienen en van harte vereren.”

MEMORIEVERS
Ezra 7:10

Ezra was vastbesloten zich in de wet van de Heer te verdiepen en haar in praktijk te
brengen, en in Israël de bepalingen en voorschriften van de wet te onderwijzen.

Belangrijk werk
Maak een lijst met bekende personen uit de geschiedenis en vraag de kinderen welk beroep elk persoon had.
Nehemia had een belangrijk beroep. Vandaag leren we waarom zijn job zo belangrijk was.
Voortdurend bidden
Communicatie is een belangrijk onderdeel in elke relatie, inclusief de relatie met God en spreken is een
belangrijk deel van de communicatie. Kies een aantal kinderen uit om verscheidene Bijbel karakters voor te
stellen. Ze moeten proberen te “vertellen” aan de anderen kinderen wie ze zijn, zonder iets te zeggen. Gebed is
spreken tot God. Vraag de kinderen hoe vaak ze tot God spreken. Hoe vaak moeten we dit doen? Wij moeten
continue bidden (1 Tess.5:17)! Dat betekend dat we nooit klaar zijn met spreken tot God; we worden alleen
onderbroken doorheen de dag door andere dingen. Ons gebedsleven zegt een hoop over onze afhankelijkheid
van God en hoeveel wij hem waarderen. Zet je in om regelmatig voor de kinderen te gaan bidden, zodat ze een
voortdurend gebed als voorbeeld mogen zien.
Waarom de muur?
Laat de kinderen afbeeldingen zien van een politieagent, een brandweerman of een soldaat. (Je kunt ook een
uniform meenemen, mocht je er een hebben.) officieren dragen een uniform voor bescherming (kogelvrije
vesten, brandvertragende jassen, etc.) en herkenning (het laat andere mensen zien wie/wat ze voorstellen).
Een uniform moet goed lijken, omdat iemand die het draagt iets of iemand vertegenwoordigt. Het herbouwen
van de muur van Jeruzalem was belangrijk voor gelijkaardige redenen. Ten eerste waren de muren belangrijk
voor de bescherming van de stad. De herbouw van de muur was een eerste stap naar het herstel van de stad in
zijn geheel. Ten tweede waren de muren een belangrijk symbool voor de toestand van de stad. De heropbouw
van de muren vertelde de omliggende landen dat Israël zichzelf herstelde als vertegenwoordigers van God in
het land.
Zacht kussen
Wanneer je de les geeft, haal je verschillende voorwerpen uit een kussensloop. Voorwerpen kunnen een
handschoen, een hamer, een zaklamp, biddende handen, een mes, een steen, een ‘smiley face’, etc. zijn. Vraag
de kinderen of zij denken dat Nehemia en de Israëlieten op zachte kussens met een sloop sliepen of een
schone pyjama aan hadden voor de nacht. Nee; ze sliepen in hun kleren op de harde grond bij de muur, om
Jeruzalem te beschermen tegen vijanden.
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IJSBREKERTJES
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Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (zie voor uitleg
memorievers Ezra, Esther en Nehemia Les 1).
Schrijf op stroken papier acties die de kinderen kunnen doen: springen, marcheren, wiebelen, dansen, op tenen
lopen, etc. Stop deze in een zak of doosje. Nadat je het vers met elkaar (hardop) gelezen hebt, laat een kind
een actie uit de doos pakken. Laat de kinderen deze handeling doen terwijl ze het vers opzeggen. Na het vers
een paar keer herhaald te hebben, kun je bepaalde woorden van het bord vegen en het spel voortzetten. Laat
een ander kind weer een actie uit de doos halen en laat hen met deze handeling het vers herhalen. Neem ook
weer wat woorden weg van het vers.

KNUTSELWERKJES
De muur van Jeruzalem herbouwen
Geef elk kind een kopie van de bladen “De muur van Jeruzalem herbouwen.” Laat de kinderen de muur
afbouwen door de stenen, met de woorden van het vers uit Neh.6:15-16, uit te knippen en ze op de juiste
volgorde op de muur te leggen. Nadat alle woorden juist liggen, kunnen ze het op de pagina plakken.
Voor, tijdens, na
Geef elk kind een kopie van het blad “Voor, tijdens, na.” Maak een snee langs de boog met bijvoorbeeld een
mesje. Knip de drie rechthoeken uit die onder de boog zijn. Laat de kinderen de rechthoek met woorden
uitknippen en gebruik een splitpen om dit aan de achterkant van de boog te bevestigen. Trek de bovenkant van
de rechthoek door de snee van de boog. Als de kinderen het reep papier bewegen langs de boog, zullen ze de
woorden “voor,” “tijdens” en “na” te zien verschijnen in de rechthoeken. Laat de kinderen de zon, maan en
sterren kleuren.

KNUTSELACTIVITEITJES
De schenker
Neem een bord vol met appelstukken met daarin een aantal aardappelstukken in vermengd. Verdeel de
kinderen in twee groepen en wijs een groep aan als “koningen’ en de ander groep als “schenkers.” Leg uit dat
een belangrijke taak van de schenker was om het eten van de koning te proeven, er van verzekerd te zijn dat
niemand probeerde om de koning te vergiftigen. Laat elke schenker bij een koning staan en een stuk van het
bord nemen om te proeven. Als de schenker een appelstuk kiest, blijft hij “leven” en is de koning veilig. Kiest hij
een aardappel stuk, wordt hij vergiftigd en is het voedsel niet veilig voor de koning. Laat elke schenker de
koning informeren of zijn voedsel veilig is om te eten. Vraag de schenkers of ze hun job leuk vinden. Het is een
belangrijke job, maar het kan fataal zijn!
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Afhankelijk
Om afhankelijk te zijn van iets is door het heel erg nodig te hebben. Soms zijn we bewust van onze
afhankelijkheid van iets (bijvoorbeeld als een persoon afhankelijk is van een bril om te kunnen zien). Op andere
momenten zijn vergeten we compleet hoeveel we iets nodig hebben (bijvoorbeeld, de lucht die we inademen,
wat ons levend houd hoewel we ons er nauwelijks van bewust zijn). Vraag de kinderen om hun adem in te
houden om te zien hoe goed ze zonder lucht kunnen. Wij zijn zelfs nog meer van God afhankelijk dan dat we
van lucht zijn. Wij kunnen niet leven zonder Gods ondersteunende kracht (Kol.1:16-17). God wil dat we bewust
zijn van onze afhankelijkheid naar Hem. Dit betekend dat we op Hem moeten vertrouwen voor kracht, tot hem
bidden en Zijn Woord lezen oor leiding. Nehemia is een goed voorbeeld van afhankelijkheid van God. Vraag de
kinderen hoe Nehemia dit liet zien.
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Nachtelijke verkenning
(Dit kan gebruikt samen met de knutselactiviteit “De muur bouwen.”) Laat de kinderen doen alsof ze net als
Nehemia, rond de muur van Jeruzalem wandelen tijdens de nacht, om de schade te inspecteren. Laat
verschillende kinderen leider zijn en een zaklamp nemen. Vraag de kinderen, “Is de muur in vlammen
opgegaan? Is het afgebroken? Zijn de stenen afgebroken? Hoe kunnen we de muur weer opbouwen?” gebruik
meetlatten en meetlinten om de stenen te meten die verplaatst moeten worden. Hoeveel mensen zouden er
nodig zijn en hoe lang zou het duren om het puin op te ruimen?
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Maar 52 dagen
Verdeel de kinderen in groepen (3-4 kinderen). Geef elke groep een stapel (lego)blokken en vertel hen om een
muur te bouwen in 52 seconden. Vandaag leren ze over hoed e Joden een muur bouwden in maar 52 dagen.
God zegende hun harde werken, omdat ze op Hem vertrouwden.
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Muur estafette
Doe een gelijk aantal kartonnen bakstenen in twee vuilbakken (of emmers). Verdeel de kinderen in twee
groepen en laat hen een rij vormen achter de vuilbakken. Op jouw teken lopen de eerste kinderen uit de rij met
een baksteen naar de ander kant van het lokaal en keert terug naar de rij. De volgende loopt met een baksteen
naar de andere kant en zet zijn baksteen neer en keert terug naar de rij. Doe zo voort. De groep die als eerste
alle stenen heeft opgebruikt om een muur te bouwen, is winnaar.
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De muur herbouwen
Hang een lang stuk (behang)papier aan de muur op middelhoogte. Laat de kinderen in paren werken en ze hun
eigen deel van de muur tekenen. Ze kunnen blokken, poorten en bogen tekenen. De groep aan de buitenzijden
kunnen wachttorens tekenen. Variatie: laat de kinderen een muur van blokken bouwen, maar daarbij mogen ze
maar een hand gebruiken. Vertel dat de bouwers in het verhaal van vandaag ook werkten met een hand,
omdat ze iets in de andere hand beet hadden. Wat was dit? Waarom hielden ze dit vast?
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DE MUUR VAN JERUZALEM HERBOUWEN
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DE MUUR VAN JERUZALEM HERBOUWEN
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VOOR, TIJDENS, NA

NET ALS NEHEMIA MOETEN WE BIJ MOEILIJKHEDEN…
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GOD GEBRUIKT NEHEMIA OM DE MUUR VAN JERUZALEM
TE HERBOUWEN
(HANDREIKING KINDEREN)
NEHEMIA 1:1-4:23; 6:15-16

MEMORIEVERS
Ezra 7:10

“Ezra was vastbesloten zich in de wet van de Heer te verdiepen
en haar in praktijk te brengen, en in Israël de bepalingen en voorschriften
van de wet te onderwijzen.”

 Wat deed Nehemia voordat hij de toestemming van de koning vroeg?
___________________________________________________________
 Wie beschermde Nehemia tijdens zijn reis naar Jeruzalem? ___________
 De omliggende volkeren waren boos omdat Nehemia en de Joden
vertrouwden op __________ tijdens de herbouw van de muur.
 De vijanden van Israël wilden aanvallen, maar God had hun plan
__________ (4:15; NBG-HSV).
 Hoeveel bewakers waren nodig per werkman tijdens de bouw?
37

GEEN

1

2

 De herbouw van de tempel slaagde omdat het volk op God _________ .
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wat wilde Nehemia herbouwen? ________________________________
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2

17

