EZRA, ESTER EN NEHEMIA LES 5  GODS WET BRENGT DE JODEN
TOT BEROUW
NEHEMIA 8-10

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen reageren op Gods Woord door zich van zonden af te keren en
nederig te vertrouwen op Christus.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Hetgeen Ezra las uit Gods Woord te beschrijven.
Uit te leggen hoe het volk reageerde op Gods Woord.
Het gebed van het volk in Nehemia 9 samen te vatten.
Te vertellen welk verbond het volk maakte.

MEMORIEVERS

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





Verheug je dat God ons Zijn Woord heeft gegeven.
Heb verdriet wanneer je jouw ongehoorzaamheid ziet.
Heb berouw van je zonden en zet je in om gehoorzaam te zijn.
Vertrouw op Jezus als Heer en Redder.
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Ezra 7:10
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Het volk hoort Gods Woord (Nehemia 8)
Minder dan een week nadat de muur voltooid was reageerden de Israëlieten op Gods zegen door naar Zijn
Woord te vragen. Ze vroegen Ezra om de Wet van Mozes naar hun te brengen en voor te lezen. “Zowel mannen
als vrouwen en ieder die het kon begrijpen” verzamelde voor de jubeldag (Lev.23:23-25; Num.29:1-6), de
eerste dag van de zevende maand in 445v.C. (Neh.8:1-2). Ezra en 13 andere mannen stonden op een houten
platform en lazen de wet voor aan het vergaderde volk (8:4-5). Ezra en enkele andere Levieten lazen niet enkel
voor uit de Wet, maar hielpen het volk ook “onderricht in de Wet” (en vertaalden het mogelijk voor hen (8:78)).

Hoewel tranen vaak een juiste reactie zijn op zonde, geboden Nehemia, Ezra en de levieten het volk om niet te
wenen. Ze legden uit dat de dag “heilig” was “voor de HEERE” (8:10). De Wet werd voorgelezen op de jubeldag,
een speciale Sabbat die apart werd gezet voor het brengen van offers aan God. Hoewel het wenen later wel
zou komen, werd het volk deze dag geboden om te genieten van het feest en niet verdrietig te zijn want “want
de vreugde van de HEERE” was hun kracht (8:11). Terwijl het volk zich bewust was geworden van hun
boosaardigheid, liet de Wet ook Gods genade zien. Het volk kon zich verheugen in zowel het karakter van God
als in het feit dat, hoewel hun zonde groot was, ze zich nog steeds konden verzoenen met God. De Wet bezat
niet enkel vloeken voor ongehoorzaamheid, maar ook zegeningen voor gehoorzaamheid. Wanneer het volk
zich nederig zou toeleggen op het gehoorzamen, konden ze nog steeds genieten van Gods zegeningen. Het volk
had ook reden om “grote vreugde te bedrijven, want zij hadden begrepen wat men hun had bekendgemaakt”
(8:12).
De volgende dag kwamen de leiders, priesters en Levieten opnieuw tot Ezra om meer van Gods Wet te
begrijpen (Neh.8:14). Vanuit de Wet leerden ze dat Israël tijdens het Loofhuttenfeest in hutten (tijdelijke
de
ste
woonplaatsen) moest leven van de 15 tot de 23 van de zevende maand (Lev.23:33-43; Deut.16:13-15). Deze
hutten waren een herinnering dat Israël in tijdelijke schuilplaatsen had gewoond toen God hun uit Egypte had
geleid (Lev.23:43). Gods wil wetende, verkondigden de leiders dat het volk loof moest verzamelen en hiervan
hutten moesten bouwen in Jeruzalem voor het feest (Neh.8:15-17). De Heer gebood in Deuteronomium 16:11
dat het volk zich zou “verblijden voor het aangezicht van de HEERE” tijdens het feest. Het volk was gehoorzaam
en er “was zeer grote blijdschap,” want voor de eerste keer “sinds de dagen van Jozua” vierden ze het feest
zoals God het had bedoeld (8:18). Tijdens het feest bleef het volk luisteren naar het voorlezen van Gods Wet
(8:19).
Het volk belijdt haar zonden (Nehemia 9)
Hoewel hun harten schuldig verklaard werden door het lezen van Gods Woord, gehoorzaamde het volk God en
verheugden ze zich doorheen het feest. Twee dagen nadat het feest was geëindigd, “kwamen de Israëlieten
bijeen, vastende en in rouwgewaad en met aarde op het hoofd” (Neh.9:1). De tijd voor de belijdenis was
aangebroken. Na drie uren naar Gods Wet te hebben geluisterd, spendeerde het volk drie uren aan het
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Van “dat het licht werd tot de namiddag” luisterde het volk naarstig naar Gods Woord dat werd voorgelezen en
uitgelegd (Neh.8:3). Toen Ezra de Wet aan het volk bekend maakte, luisterden ze vol ontzag. Wanneer Ezra God
loofde, antwoordde het volk met “Amen, amen!” en aanbaden ze de Heer. Het volk luisterde doorheen de dag
verder met deze nederige, aandachtige houding. Wanneer er meer uit de Wet werd gelezen en uitgelegd
konden ze hun niet bedwingen om te wenen, doordat ze beseften hoe zondig ze waren (8:10).
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God had de Joodse ballingen die terug waren gekeerd naar Israël voor bijna 80 jaren gezegend. Eerst bewoog
Hij Kores en Darius om hun te helpen met de herbouw van de tempel. Toen bewoog Hij Artachsasta om de
tempel af te werken en te versieren en zond Ezra om het volk de Wet te leren. Daarna legde de Heer het
verlangen in het hart van Nehemia om de muur te herbouwen. De Heer ging verder met het verheerlijken van
Zichzelf onder de omliggende volkeren door Zijn karakter en zorg voor Zijn volk te tonen. Maar toch bleef Israël
nog steeds volharden in rebellie en het doen van slecht in Gods ogen. Na aanvankelijke hervormingen had het
volk blijkbaar het onderwijs van Ezra verworpen of genegeerd. Het was pas nadat Ezra 13 jaren in Israël was dat
het volk zich uiteindelijk onderwierp aan Gods Woord. Toen ze kwamen om onderwezen te worden in Gods
Woord, rouwden ze om hun boosaardigheid, verheugden ze zich over Gods trouw, hadden berouw om hun
zonden en namen ze zich voor om gehoorzaam te zijn.

Het volk beloofd gehoorzaamheid (Nehemia 10)
Oprechte lofzang en schuldbekentenis gaan altijd vergezeld met gehoorzaamheid. Het volk uitte hun toewijding
naar gehoorzaamheid door het sluiten en opschrijven van een verbond om God te gehoorzamen (Neh.9:38). De
leiders, Levieten en verschillende families bekrachtigden het verbond met hun zegel (Neh.10:1-27). Terwijl
enkel de vertegenwoordigers van de bevolking het verbond verzegelden, sloten “het overige volk, de priesters,
de Levieten, de poortwachters, de zangers, de tempelhorigen en al wie zich van de volken der landen had
afgescheiden om de wet Gods te onderhouden, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters, al wie tot de jaren
des onderscheids gekomen was”, “zich aan bij hun broeders, hun voornaamsten, en verplichtten zich onder
zelfvervloeking en onder ede, om te wandelen naar de wet van God, die door de dienst van Mozes, de knecht
Gods, gegeven was, en om naarstig te onderhouden al de geboden, verordeningen en inzettingen van de HERE,
onze Here” (10:28-29). Het volk beloofde plechtig om Gods Wet te gehoorzamen en was bereid om vervloekt
te worden bij ongehoorzaamheid. Eender welk oordeel de rechtvaardige Heer zou sturen naar Zijn volk omwille
van het breken van de belofte, zou verdiend zijn. Nehemia 10:30-39 bevat verschillende toewijdingen die de
Israëlieten maakten om Gods Wet te gehoorzamen en Zijn tempel te verzorgen. Het volk was niet tevreden
met enkel een algemene bereidheid om te gehoorzamen, maar somde specifieke gebieden op waar
gehoorzaamheid niet vanzelfsprekend was. Vele van de toewijdingen die gemaakt werden in 10:30-39 lieten de
bereidheid om de Heer gehoorzaam te zijn op financieel vlak, een bepaalde uitdaging omwille van de
economische moeilijkheden en onderdrukking waar de Israëlieten mee te kampen hadden.
Conclusie
Toen de Israëlieten Gods Woord uitgelegd kregen, rouwden ze over hun zonden en verheugden ze zich
tegelijkertijd om Gods goedheid. Het horen van Gods Wet overtuigde hun van hun falen in gehoorzaamheid. In
gebrokenheid loofden ze God om Zijn rechtvaardigheid in het straffen van hun en beleden ze hun
boosaardigheid in het niet gehoorzamen van Hem. Ondanks dat ze bereid waren Hem in de toekomst te
gehoorzamen, hadden ze geen hoop op verzoening met God buiten Gods barmhartigheid. De tegenwoordige
zondaars moeten op dezelfde manier tot God naderen. Ze moeten op Zijn Woord reageren door nederig te
aanvaarden wat het schrijft over hun zonden, God loven om zijn rechtvaardigheid in het straffen van hun en
eender wat Hij openbaart in Zijn Woord gehoorzamen. De zondaar moet ook begrijpen dat hij geen hoop op
verzoening met God heeft, tenzij de Heer barmhartig naar Hem is. Gods barmhartigheid wordt enkel door Jezus
Christus aan ons getoond. Het is enkel door het belijden van Christus als Heer en Hem vertrouwen als Gods
aangewezen offer voor onze zonden, dat de zondaar enige hoop heeft op vergeving. Christus is gestorven en
weer opgestaan en gelovigen moeten herinneren dat het onderwijs van Gods Woord, de belijdenis van zonden
en de toewijding naar gehoorzaamheid moeten draaien om het werk en de heerschappij van Christus.
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Nehemia 9:6-37 geeft het lof- en belijdenisgebed van het volk weer. Eerst loofden ze God voor Zijn scheppen
en onderhouden van het universum (9:5-6) en daarna voor de uitverkiezing van Abraham en Zijn verbond met
Hem (9:7-8). Daarna loofden ze Hem voor de bevrijding van Israël uit de slavernij (9:9-12), voor het geven van
Zijn Wet (9:13-14) en het zorgen voor hen in de woestijn (9:15). Het enige dat het volk onderbrak in hun lofprijs
was tijd was het belijden van Israëls rebellie en afgoderij in de woestijn (9:16-18). Ondanks dat het volk had
gerebelleerd, was de Heer genadevol en barmhartig geweest. Het volk loofde Hem opnieuw voor het leiden,
beschermen en voorzien voor hen tot ze het beloofde land hadden bereikt en Hij uiteindelijk het land aan hen
gaf (9:19-25). Belijdenis en lofzang werden voortdurend afgewisseld, terwijl het volk terugdacht aan Israëls
geschiedenis in het beloofde land. Terwijl ze de voortdurende ontrouw van hun voorvaderen beleden, loofden
ze God om Zijn trouw en barmhartigheid (9:26-31). Na de “grote, sterke en geduchte God, die vasthoudt aan
het verbond en de goedertierenheid” te hebben geprezen (9:32), bracht het volk hun huidige omstandigheden
voor de Heer. Van de dagen van de Assyriërs (9:32) tot aan de terugkeer uit de ballingschap (9:36-37) was het
volk onderdrukt geweest door vreemde volkeren. Hoewel ze keken naar Gods barmhartigheid voor hulp,
beleden ze ook opnieuw dat God juist had gehandeld in alles wat hun was overkomen (9:33). Israël was
compleet schuldig voor God en had geen verdediging (9:34-35). Hun enige hoop was Gods barmhartige
karakter.
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belijden van hun zonden en het aanbidden van de Heer (9:3). Ze waren verenigd in hun belijdenis en begonnen
zelfs met hun zonden komaf te maken door zich af te scheiden van alle vreemdelingen (9:2). Terwijl heel het
volk hun zonden beleden, leidden de Levieten de aanbidding (9:4-5). De eerste groep leidde het volk in het
uitroepen naar God (9:4) en de tweede groep leidde hun in het prijzen van God (9:5).
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Aanvankelijk
Loof
Naarstig
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MOEILIJKE WOORDEN
Waarmee begonnen wordt, in het begin.
Bladeren van bomen; boven de aarde uitstekende delen van sommige planten.
IJverig, vlijtig.

BIJBELLES
INLEIDING
Vele mensen realiseren zich niet hoe belangrijk de Bijbel is en hoe bevoorrecht ze zijn om het te hebben. De
mensen waarover we vandaag gaan leren, hadden de Wet van God in lange tijd niet gehoord, misschien wel
nooit in hun leven. Dus toen iemand het hen voorlas, wilden ze meer horen en doen wat het zei dat ze moesten
doen. Laten we eens gaan kijken wat er gebeurde.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat vroegen de mensen aan Ezra toen ze samenkwamen op het plein bij de Waterpoort?
Het volk vroeg Ezra, kenner van de Wet, om het Wetboek van Mozes, welke de Heer aan Israël had
gegeven, te brengen (8:2).
 Wat ging Ezra doen voor het volk, die hem vroegen om de Wet van Mozes te brengen?
Ezra nam de Wet van God voor het volk (8:2) en las het voor alle mensen (8:3).
 Waarom stonden alle mensen op (vers 5)?
Ezra opende het Wetboek. Heel het volk stond op om respect te tonen voor het boek en voor God.
 Wat deden de mensen in vers 7 toen de Wet van God gelezen werd?
Jesua, Bani en anderen begonnen de Wet uit te leggen (8:7). Ze vertaalden en legden het uit. Zodat het
duidelijk werd om voor de mensen te begrijpen (8:8).
 Hoe reageerde het volk toen de Wet van God voorgelezen werd?
Ze weenden. Ze waren zo verdrietig dat ze moesten huilen.
 Waarom weende het volk?
Het volk weende, omdat ze net gehoord hadden wat de Wet van God zei dat ze moesten doen. De
woorden van de Wet waren goed, maar ze gehoorzaamden ze niet.
 In plaats van te rouwen en tranen te laten, wat moest het volk dan doen?
Het volk werd verteld om een feest te houden, omdat de dag heilig was (zie NBG 8:10-11). Het volk
ging weg en vierde, omdat ze begrepen wat er in de Wet van God stond. De volgende dag kwamen
alle familiehoofden bijeen om meer te leren.
 Hoewel het volk bedroefd was, omdat ze bewust waren geworden van hun slechtheid, wat leerden
ze nog meer over Gods karakter?
Het volk werd verteld om verheugd te zijn, omdat God goedgunstig is (NBG; v.11). Hoewel hun zonde
groot was, konden ze zich verheugen, want ze konden nog steeds hersteld worden met God.
 Wat leerde het volk over hun relatie met God?
Ze leerden dat als ze zich in gehoorzaamheid vernederden voor de Heer, dat ze zich in Gods
zegeningen konden verheugen.
 Wat zegt vers 14 over wat ze geleerd hebben? (hint: zie voor gebodswoorden zoals moeten.)
Vers 14 zegt dat het volk leerde “dat de Israëlieten tijdens het feest in de zevende maand in hutten
moesten wonen.”
 Wat gebeurde er toen ze leerden wat ze moesten doen?
Toen men begreep dat men in hutten moest leven tijdens het feest van de zevende maand, maakten ze
dit bekend en stuurde dit naar alle omliggende steden en Jeruzalem, hen vertellende om te doen wat
de Wet van God zei (8:15). Hierna gehoorzaamde het volk de Wet van God en maakte hutten voor
zichzelf (8:16-17).
 Wat deed Ezra van de eerste tot de laatste dag van het feest?
Ezra las dagelijks uit het Wetboek van God (8:18). Het volk wilde zoveel mogelijk horen uit de Wet van
God. Wanneer het volk Ezra hoorde lezen uit het Wetboek, realiseerden ze zich dat ze niet deden wat
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit Nehemia 8-10.





Hoe komt iemand te weten over God en Zijn Zoon, Jezus Christus? Hoe weet iemand wat God zegt dat zonde is
of wat Hij wil dat ze doen? Mensen hebben vele vragen over het leven – zelfs Christenen. Er is maar een plaats
in de wereld om de juiste antwoorden op alle belangrijke vragen in dit leven te verkrijgen: in de Bijbel. Net als
de mensen in deze les, moeten we allemaal horen wat God zegt in Zijn Woord. En horen is niet genoeg; we
moeten het ook gehoorzamen. Als we niet weten wat de Bijbel zegt, hoe kunnen we dan weten wat God wil?
We moeten doen wat de mensen in deze les deden: luisteren naar het Woord van God en het gehoorzamen.
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SAMENVATTING
Deze les gaat over de Wet van God. Het is zo belangrijk dat het vele malen herhaald werd in Nehemia 8. Niet
alleen waren de volwassenen aan het luisteren, maar ook jonge mensen – een ieder die het kon begrijpen was
er. Toen het volk leerde over wat God wilde dat ze gingen doen, werden ze bedroefd, omdat ze niet
gehoorzaam waren. Maar toen ze hoorden over het Loofhuttenfeest, kwamen ze overeen om gehoorzaam te
zijn en te doen wat God in Zijn Wet zei.

6

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.



God wilde. Dit maakte hen erg bedroefd. De volgende dag, toen de familiehoofden samenkwamen om
meer uit het Wetboek te horen, leerden ze over het Loofhuttenfeest. Ditmaal maakten ze de beslissing
om God te gehoorzamen en te doen wat Zijn Wet zei.
Wat deed het volk nadat het feest 2 dagen voorbij was?
De Israëlieten kwamen voor drie uur samen, in hun boetekleren en met aarde op hun hoofd, om te
luisteren naar God Woord. Ze brachten nog drie uur door om hun zonden voor God te belijden en Hem
te aanbidden.
Wat was het volk aan het bidden?
Het volk prees God voor Zijn schepping en voorzienigheid. Daarna beleden ze hun zonden en de tijd dat
Israël in opstand en afgoderij in de woestijn leefde. Ze vroegen God om genade.
Het volk maakte een verbintenis voor God. Wat deed de verbintenis?
Het volk, de priesters, de Levieten, poortwachters, zangers en tempelknechten maakten een gelofte
om Gods Wet te gehoorzamen en waren bereidwillig om vervloekt te worden als ze ongehoorzaam
waren. Welk oordeel de Heer zijn volk zou geven voor het breken van de eed, zou verdient zijn.

CRÈCHELES
Toen de muren rond Jeruzalem helemaal klaar waren, werd iedereen bij elkaar geroepen. Ezra klom op een
houten verhoging (zoals een grote stoel) zodat iedereen hem goed kon horen, want hij wilde iets heel
belangrijks voorlezen en vertellen.
Hij hield de boekrol, waarin Gods Wet geschreven was, omhoog. Hij was een goede leraar en hij kende de Wet
van God goed. Hij begon de boekrol voor te lezen aan iedereen die het kon begrijpen. Ze luisterden allemaal.
Stuk voor stuk begrepen ze hoe ongehoorzaam ze waren geweest en begonnen te huilen.

Elke dag luisterde het volk naar Ezra als hij Gods Wet voorlas. Ze herinnerden zich hoe God voor Zijn volk
gezorgd had vanaf de dag dat de Israëlieten Egypte verlaten hadden. Ze zagen in dat ze nooit goed naar God
geluisterd hadden. “We hebben berouw over alles waarmee onze voorouders u boos hebben gemaakt”, zeiden
ze tegen God. “We hebben berouw over al onze zonden.”
Wie luistert er altijd naar God? Wie doet altijd wat God wil? (Luisteren jullie steeds naar je papa en mama?
Proberen jullie steeds vriendelijk te zijn naar andere kinderen? Spelen jullie altijd graag samen met anderen?)
Wij zijn eigenlijk niet anders dan de Israëlieten en doen ook heel veel zonden door niet te luisteren naar God.
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We kunnen eigenlijk niets goed doen voor God zonder dat Hij ons hierbij helpt. Gelukkig wil God iedereen die
berouw heeft om zijn zonden en aan God vraagt om vergeving helpen om te stoppen met zondigen. God maakt
dan gelukkige kinderen van ons die graag naar God luisteren en een goed voorbeeld zijn voor andere kinderen.
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“Niet huilen”, zei Nehemia. “Vandaag is het een bijzondere dag. Vandaag moeten we juist blij zijn dat we Gods
Wet weer gehoord hebben en weten hoe we moeten leven. Ga iets lekkers eten en drinken klaarmaken en deel
alles wat je hebt met elkaar.”

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.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (zie voor uitleg
memorievers Ezra, Ester en Nehemia Les 1).

IJSBREKERTJES

Blij en droevig
Laat de kinderen nadenken over dingen die hen blij maken en dingen die hen droevig maken. Zijn er dingen die
hen tegelijkertijd blij en droevig maken? Er was iets dat de Israëlieten zo bedroefd maakte zodat ze weenden,
maar het maakte hen ook blij. Wat het was? Laten we eens gaan lezen.
Onzichtbare bescherming
Terwijl de Joden Gods bescherming niet konden zien, merken of voelen, waakte Hij te allen tijde over hen. Om
dit te illustreren, leg uit dat zonnebrandcrème ons beschermd tegen verbranden; medicatie, vaccinatie en
vitamines ons tegen ziekten beschermen; en insect werende middelen ons beschermen tegen ongewilde
beten. Wij kunnen niet zien of voelen hoe deze dingen werken, maar we kunnen er zeker van zijn dat ze het
doen. De Bijbel beloofd ons dat zelfs al kunnen we niets merken, voelen of onderscheiden, God zorgt altijd voor
ons en beschermd ons. Niets kan er in ons leven komen dat buiten Zijn liefde en controle is.
Een instrument in Gods hand
Hang voor de les afbeeldingen of symbolen aan de muur die God gebruikte om Zijn volk te beschermen.
Wanneer je de les geeft, neem het deel van de muur en leg uit dat elk onderdeel een instrument was dat God
gebruikte om de Joden te bevrijden. Onderdelen kunnen zijn: een papieren boekrol ( konings besluit), een
vrouw (koningin Ester), een kroon (een vooraanstaande positie), een Davidsster (de nationaliteit van de
koningin), een klok (een tijdige ontmoeting), een boek (het jaarboek), biddende handen (de gebeden en het
vasten van Gods volk), een scepter, een kussen (een slapeloze nacht), een strop, een zegelring van de koning en
enige woorden.
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Wie is wie
Waar is jouw familie om bekend? Hebben jullie allemaal meisjes? Allemaal jongens? Tien kinderen? Hebben
jullie allemaal rood haar? Zingen jullie allemaal? Hebben jij en je broertjes en zusjes allemaal namen die
beginnen met dezelfde letter? De Israëlieten waren voor iets bekend. Ze waren bekend dat ze Gods
uitverkoren volk waren en voor het hebben van de Wet van Mozes om naar te leven. Nehemia 8:1 zegt dat
toen de Israëlieten samenkwamen, ze de Wetboek van Mozes lazen, welke de Heer hen gegeven had.
Waarvoor wil jij graag bekend staan?
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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

Ezra’s boekrol
Geef elk kind een helft van een blad papier (in de lengte geknipt en twee per kind). Herinner de kinderen dat
Ezra Gods Woord las aan de Israëlieten in Nehemia 8:1-12. Vertel hen dat ze een boekrol gaan maken als een
herinnering aan Gods heilig Woord. Laat elk kind langs de onder- en bovenkant van elk blad decoratieve lijnen
tekenen (zigzag of golven, etc.). Ze kunnen de stukken oprollen zodat het buizen worden, met de decoratie aan
de buitenzijde. Plak deze vast. Plak dan drie stukken wit papier in de lengte aaneen en laat hen met krijtjes of
stiften een kort vers uit Nehemia opschrijven. (Dit kan eventueel op het bord voorgeschreven worden.) Laat
hen rondom het vers versieren of kleuren. Plak daarna elke kant van de boekrol aan een buis. De rol kan om de
buizen opgerold worden. De kinderen kunnen het weer uitrollen om het vers te lezen, zoals Ezra het deed.

KNUTSELACTIVITEITJES
De Bijbel zegt
Vertel de kinderen dat elke keer als ze de lesgever horen zeggen: “De Bijbel zegt…,” dat ze moeten gaan staan.
Zeg dit opzettelijk een aantal keren. Leg uit dat de mensen opstonden, telkens wanneer het Wetboek werd
gelezen.
Papieren hutten
Leg een lange strook (behang)papier neer en laat de kinderen palmtakken kleuren of opplakken. Hang het
papier over tafels of hang het op, zodat de kinderen eronder kunnen zitten tijdens de les of tijdens het drinken,
om zo het Loofhuttenfeest na te spelen die de Israëlieten vierden.
Ezra leest van de boekrol
Laat een kind of een lesgever op een stoel staan zoals Ezra deed en lees elk van de tien geboden uit Exodus 20.
Nadat elk gebod is gelezen, laat een ander kind dit uitleggen (zoals Ezra’s helpers deden) en geef voorbeelden
van hoe de Wet in verschillende situaties gehoorzaamd zou worden.
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Mensen reageren op Gods Woord
Geef elk kind een kopie van de bladen “Mensen reageren op Gods Woord.” Laat hen de oren, monden en
voeten inkleuren en uitknippen. Laat hen de stukken op de juiste plaats van het ander blad opplakken.
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Drie uur
Maak voor elk kind een kopie van het blad “Drie uur.” Bereid de bladen voor door met een scherp mesje langs
de rand van de klok een inkeping te maken (van 9 tot bijna 12 uur en dan van 12 tot 3 uur). Geef elk kind
tijdens het knutselen een kopie van het blad. Laat de kinderen het onderste gedeelte van het blad afknippen en
de pijlen (de klok wijzers) en de twee repen uitknippen. Help hen met het maken van twee gaten in de klok
wijzers, basisblad en de repen. Nadat de kinderen de klok hebben gekleurd en versiert, kunnen ze met een
splitpen alles vastmaken. Als de repen, die onder de klok zijn bevestigd (met de afbeelding doorheen de rand
van de klok), drie uur worden bewogen, zullen de wijzers draaien.
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DRIE UUR
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MENSEN REAGEREN OP GODS WOORD
In Nehemia 8-10 lezen we dat toen het volk
Gods Woord hoorde met hun

Plak hier een oor

Plak hier een mond

En Gods geboden te gehoorzamen
met hun daden.
Plak hier een voet

Plak hier een voet
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Ze reageerden door hun zonden
te belijden met hun
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Plak hier een oor
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MENSEN REAGEREN OP GODS WOORD
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GODS WET BRENGT DE JODEN TOT BEROUW
(HANDREIKING KINDEREN)
NEHEMIA 8-10

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 wilde het volk dat Ezra deed in Nehemia 8:1-2? ________________

 Nehemia 8:8 vertelt ons dat de mannen bij Ezra hielpen om Gods Woord
te ________________________________________________________.

___________________________________________________________
 Ezra zei het volk dat ze niet verdrietig moesten zijn omdat
“____________________, dat is uw kracht” (8:11).
 Nehemia 9:3 zegt ons dat het volk __________.
 EEN ALTAAR BOUWDE

 GODS WET LAS

 HUN ZONDEN BELEDEN EN GOD AANBADEN

 DE KRANT GING LEZEN

 Waar zette het volk zich voor in om te doen in Nehemia 10:30?
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wat deed het volk toen ze hoorden dat Gods Wet werd voorgelezen?
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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