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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de vierde van een blok 

met vijf teksten over de terugkeer van de 

Judeeërs uit Babylonië en de herbouw van 

de tempel en Jeruzalem.

Op deze zondag staat Nehemia 2:1-6 en 

2:11-20 centraal: Nehemia gaat terug naar 

Jeruzalem om de stadsmuren te herstellen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 

we ons op Nehemia die ’s nachts in het 

geheim de stadsmuren inspecteert.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we 

ons op Nehemia die ondanks tegenstand 

de stadsmuren van 

Jeruzalem herbouwt.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het boek Nehemia kennen wij als een afzonderlijk boek, maar in de Hebreeuwse 

Bijbel vormt het één geheel met het boek Ezra. De twee boeken beschrijven de 

gebeurtenissen uit de geschiedenis van Israël in de eeuw na de Babylonische 

ballingschap. Samen vormen ze een doorlopend verhaal waarin teksten uit allerlei 

bronnen zijn opgenomen, zoals brieven, lijsten met namen en geslachtsregisters. Er wordt 

verslag gedaan van de herbouw van de tempel en de stadsmuren in Jeruzalem, en van de 

tegenstand waarmee de Joden te maken krijgen. Het verhaal wil ook duidelijk maken hoe 

belangrijk het is dat de teruggekeerde Joden de wetten van Mozes naleven.

Het boek Nehemia bestaat uit drie delen. Het eerste deel (1-7) beschrijft de eerste 

werkzaamheden van Nehemia, wanneer hij in 445 voor Christus van de Perzische koning 

Artaxerxes toestemming heeft gekregen om naar Jeruzalem, de stad van zijn voorouders, 

te gaan. Onder Nehemia’s leiding wordt de muur van de stad herbouwd. Ook komt 

Nehemia op voor de grote groep arme mensen onder de bevolking. In het tweede deel  

(8-10) wordt verteld hoe het godsdienstige leven van de teruggekeerde Joden nieuw 

leven wordt ingeblazen. De priester Ezra leest de wetten van Mozes voor aan alle 

Israëlieten. Daarna zegt het hele volk dat ze in het vervolg zullen leven volgens deze 

wetten van God. In het derde deel (11-13) lees je over de inwijding van de nieuwe 

stadsmuur, en over de maatregelen die Nehemia neemt om de Joodse godsdienst in  

ere te herstellen.

Nehemia herbouwt  
de stadsmuren
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Het is rond het jaar 445 voor Christus. Nehemia woont in Susa, de hoofdstad 

van het Perzische rijk. Daar is hij wijnschenker van koning Artaxerxes. Een 

paar maanden geleden heeft hij te horen gekregen dat Juda, het land waar hij 

vandaan komt, er slecht aan toe is. Ook met de stad Jeruzalem gaat het niet goed:  

de stadsmuur ligt in puin en de poorten zijn platgebrand (Nehemia 1:1-3). Nehemia is 

hier erg van geschrokken en heeft dagenlang tot God gebeden (Nehemia 1:4).  

Als Nehemia bij de koning komt om wijn te schenken, ziet de koning dat hij somber 

is. De koning vraagt hem wat er aan de hand is. Nehemia vertelt dat hij zich zorgen 

maakt om zijn volk en om zijn stad. Hij vraagt de koning toestemming om naar 

Jeruzalem terug te keren en de stad te herbouwen. De koning, misschien in een 

goede bui omdat zijn lievelingsvrouw naast hem zit, vindt het goed. Hij stelt Nehemia 

zelfs aan als bestuurder van Juda (zie Nehemia 5:14).

In Jeruzalem aangekomen, gaat Nehemia ’s nachts op pad om de stadsmuren te 

inspecteren. Hij vertelt aan niemand wat hij aan het doen is, waarschijnlijk omdat hij 

weet dat er verzet zal komen tegen zijn plan. Pas als Nehemia met zijn eigen ogen de 

vervallen toestand van de muren gezien heeft, richt hij zich tot de Judeeërs. Hij roept 

de mensen op om de stadsmuur te herstellen; God en de koning staan erachter. Het 

volk is het ermee eens, en de mensen gaan meteen aan de slag.

Maar Nehemia krijgt al snel tegenstand. Sanballat, Tobia en de Arabier Gesem drijven 

de spot met Nehemia’s plannen. Wie deze personen precies waren, weten we niet 

zeker. Alleen van Sanballat weten we dat hij een bestuurder was in Samaria, een deel 

van het voormalige noordrijk Israël. Misschien voelde Sanballat zich door Nehemia in 

zijn macht bedreigd, omdat Nehemia veel invloed had in Jeruzalem. Maar Nehemia 

zegt tegen Sanballat dat Jeruzalem nooit bij Samaria heeft gehoord. Jeruzalem is 

altijd van de stam Juda geweest.

Nehemia herbouwt de stadsmuren
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Nehemia 2:11-13.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Nehemia 2:20.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een fles wijn

- een hamer of ander gereedschap

4-8 jaar 

Om te beginnen

-  kleine papiertjes

-  een zwarte stift

-  plakband

4-6 jaar 

Om te doen: Vormen vullen de 

muur

Per kind:

-  het werkblad

En verder:

-  scharen

-  lijmstiften

6-8 jaar 

Om te doen: Meebouwen

Per kind:

-  het werkblad

-  een stukje van een schuurspons

En verder:

-  bruine verf of een andere kleur

-  scharen

-  lijm

-  een krant

4-8 jaar 

Om te doen: Op inspectie met 

Nehemia

-  een vergrootglas

8-12 jaar 
Om te beginnen

-  een bal

Bijbeltekst

-  een bijbel

Om te doen: Meteen beginnen!

Per kind:

-  het werkblad met de muur

-  het werkblad met de stenen

En verder:

-  scharen

-  lijm

-  de Bijbel in Gewone Taal

Om te doen: Wat een drama!

-  de Bijbel in Gewone Taal

-  twee stoelen

Om te doen: Wat een drama!

-  twee keer een stukje papier  

van 10 x 15 centimeter

-  twee boeken van ongeveer  

3 centimeter dik

-  zes muntjes van vijf eurocent

Toen ik drie dagen in Jeruzalem was, ging ik ’s nachts 
met een paar mannen op pad (...) Ik wilde zien hoe erg 

de muren en de poorten verwoest waren.

NEHEMIA 2:11-13

213

debijbel.nl/bijbelbasics

De God van de hemel zal zorgen  
dat ons plan lukt. Wij vereren hem,  

en wij zullen de muren weer opbouwen.

NEHEMIA 2:20

213

debijbel.nl/bijbelbasics
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Van wijnschenker tot inspecteur

Nehemia is wijnschenker van koning Artaxerxes, koning 

van het Perzische rijk. Hij heeft te horen gekregen 

dat zijn land Juda en de stad Jeruzalem er slecht aan 

toe zijn. De muren van Jeruzalem liggen in puin. De 

koning ziet dat Nehemia somber is. Nehemia vertelt 

aan de koning dat hij zich zorgen maakt en hij vraagt 

toestemming om naar Jeruzalem terug te gaan en de 

stad te herbouwen. De koning vindt het goed.

Wat heb je nodig?
-  een fles wijn

-  een hamer of ander gereedschap

Aan de slag:
-  Vertel de kinderen dat het vandaag over Nehemia 

gaat.

-  Laat de fles wijn zien en vertel dat Nehemia 

wijnschenker van de koning was. In die tijd was dat 

een belangrijke baan, want de wijnschenker moest 

voorkomen dat de koning door de wijn werd vergiftigd.

-  Laat de hamer zien. Vertel dat Nehemia de koning 

vraagt of hij naar Jeruzalem mag gaan om de stad 

weer op te bouwen.

-  Waarom Nehemia dit wil en hoe het verhaal gaat, 

horen de kinderen in de kinderdienst.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Speuren in de nacht

Nehemia gaat in Jeruzalem in de nacht op onderzoek 

uit. Hij inspecteert de muren van de stad. De kinderen 

speuren mee.

Wat heb je nodig?
-   kleine papiertjes

-   een zwarte stift

-   plakband

Vooraf:
-  Teken op verschillende papiertjes steentjes die een 

muur vormen. Je kunt ook plaatjes op internet zoeken 

en deze uitprinten.

-  Verstop de papiertjes in de ruimte en plak ze vast met 

een stukje plakband.

Aan de slag:
-  Vertel de kinderen dat Nehemia in de nacht de muren 

van de stad Jeruzalem gaat inspecteren. De kinderen 

speuren mee.

-  Doe eventueel het licht uit of de gordijnen dicht om de 

ruimte wat donkerder te maken.

-  Laat de kinderen een denkbeeldig vergrootglas voor 

zich houden.

-  Als ze een stukje muur vinden, 

nemen ze dat mee.

-  Lukt het de kinderen om alle 

muren te inspecteren?

8-12 jaar 

Gaten in de muur

Nehemia krijgt tegenstand bij het herbouwen van de 

stadsmuren van Jeruzalem. Ook de kinderen merken in 

een spel dat ‘hun muur’ in gevaar wordt gebracht door 

tegenstanders.

Wat heb je nodig?
-  een bal

Aan de slag:
-  De kinderen staan in een kring met hun benen gespreid.

-  De kinderen zetten hun voeten tegen de voeten van de 

twee kinderen naast hen.

-  Leg uit dat er een denkbeeldige muur tussen hun 

voeten staat en dat de ander een gat in die muur wil 

maken door de bal tussen de benen van de kinderen 

door te gooien.

-  De kinderen mogen hun eigen muur verdedigen, maar 

hun voeten moeten blijven staan.

-  Is de bal door iemands benen gerold, dan gaat dit kind 

andersom staan en sluit weer aan met zijn voeten.

-  Het spel gaat verder, tot er nog één kind in het spel is.

Tip 
Heb je een grote 
groep, maak dan 

twee of drie kringen 
en zorg voor meer 

ballen.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

We horen een verhaal

over Nehemia.

Nehemia heeft een plan.

De mensen lachen hem daarom uit.

Maar Nehemia zegt

dat de God van de hemel hem helpt.

Wij worden ook weleens uitgelachen.

Maar dan weten we dat U bij ons bent,

de God van de hemel en de aarde.

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Nehemia 2:1-6 en 2:11-20

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen 

om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt 

eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 

gebruiken om wat meer uit te leggen.

De muur

Nehemia heeft belangrijk werk. Hij mag de wijn 

inschenken voor de koning van een groot en machtig 

rijk. Maar vandaag ziet Nehemia er helemaal niet goed 

uit. Hij is bleek, zijn ogen zijn roodomrand. Hij kijkt 

somber.

‘Wat is er toch, Nehemia?’ vraagt de koning, terwijl hij 

de beker met wijn aanpakt van Nehemia ‘Ben je ziek? 

Zo ken ik je helemaal niet!’

Nehemia schrikt ervan: ‘O koning, u weet toch dat ik 

eigenlijk niet uit uw land kom? Ik kom uit een ander 

land, uit een stad hier ver vandaan: Jeruzalem. Hoe 

kan ik niet verdrietig zijn als Jeruzalem helemaal kapot 

is en de poorten van de stad verbrand zijn?’

De koning kijkt bezorgd.

‘Kan ik iets voor je doen?’ vraagt hij.

Nehemia bidt snel in gedachten om Gods hulp. Hij gaat 

iets vragen aan de koning wat hij heel spannend vindt, 

maar dit is zijn enige kans.

‘Ik wil mijn stad zo graag weer opbouwen,’ zegt hij. 

‘Mijn stad in het land van mijn familie. Mag ik teruggaan 

naar Jeruzalem? Alstublieft?’

De koning denkt even na en dan knikt hij. Hij heeft zijn 

beslissing genomen: ‘Jij mag terug naar Jeruzalem.’ 

Het is een paar weken later. Nehemia is in de stad 

Jeruzalem aangekomen. Als eerste gaat hij kijken bij 

de stadsmuren. Dat zijn dikke muren die in een grote 

kring om de huizen en gebouwen van Jeruzalem heen 

zijn gebouwd. Ze beschermen de stad tegen rovers 

en soldaten, maar Nehemia heeft gehoord dat ze 

helemaal kapot zijn. Hij moet ze onderzoeken om te 

kijken wat er nog van over is, maar helaas kan hij de 

muren niet bekijken als het dag is.

Want Nehemia heeft al snel gemerkt dat Jeruzalem 

vijanden heeft, mensen die helemaal niet willen dat 

de stad en de muren weer opgebouwd worden. Die 
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mensen willen juist dat Jeruzalem arm en 

zwak blijft en daarom moet Nehemia de 

stadsmuren heel stiekem bekijken, in het 

pikkedonker. Nehemia rijdt op zijn paard 

langs de muren. Hij heeft al geregeld dat 

een paar mannen hem kunnen helpen. 

Daar is Nehemia goed in, in dingen 

regelen. Daarom heeft God hem ook 

uitgekozen om te helpen met het bouwen 

van de muur! De helpers van Nehemia 

lichten hem bij met een fakkel. In het licht 

van de vlammen ziet Nehemia de muur.

‘Het is verschrikkelijk,’ fluistert hij. De 

muren zijn op sommige plekken zo erg 

ingestort dat Nehemia niet eens verder 

kan rijden. Bij een paar stukken moet 

hij over de resten van de muren heen 

klimmen, omdat het pad vol met gevallen 

stenen ligt.

Nehemia voelt zich steeds verdrietiger 

als ze verder rijden, maar als ze eenmaal 

bij de verbrande poorten komen, groeit 

er ook iets nieuws in hem. Nehemia weet 

ineens heel zeker dat dit zo niet kan. Er 

moet hier iets gebeuren!

Als het ochtend wordt, gaat Nehemia naar 

de mensen van het volk toe. Nu niet in het 

donker, maar in het volle licht. Nehemia 

weet nu zeker wat hij moet doen. Nehemia 

spreekt tegen het volk, en op zo’n manier 

dat alle mensen naar hem luisteren.

‘Wij gaan de stadsmuren repareren!’ 

roept Nehemia ‘En God zal ons 

beschermen!’

8-12 jaar 

Nehemia 2:1-6 en 2:11-20

Nehemia spreekt met de koning

Toen ik een paar maanden later bij de 

koning was, schonk ik wijn voor hem in. 

Ik gaf de beker aan de koning.

De koning zag dat ik erg verdrietig 

was. Dat liet ik anders nooit merken. Hij 

zei tegen mij: ‘Wat zie je er slecht uit! 

Je bent toch niet ziek? Of heb je veel 

zorgen?’ Ik schrok heel erg. Toen zei ik: 

‘Koning, ik wens u een lang leven toe! 

Ik voel me slecht, omdat ik me zorgen 

maak om de stad waar mijn voorouders 

begraven zijn. Die stad is verwoest, en 

de poorten zijn verbrand.’

De koning zei tegen mij: ‘Wat wil je mij 

vragen?’ Toen vroeg ik in stilte om hulp 

aan de God van de hemel.

Nehemia vraagt de koning om steun

Ik zei tegen de koning: ‘Als u het 

goedvindt, koning, en als u mij de juiste 

persoon vindt, wilt u me dan naar het 

gebied Juda sturen? Dan ga ik daar 

Jeruzalem weer opbouwen, de stad waar 

mijn voorouders begraven zijn.’

De koning zat naast zijn lievelingsvrouw. 

Hij zei tegen mij: ‘Hoelang gaat je reis 

dan duren, Nehemia? En wanneer kom 

je weer terug?’ Ik vertelde hem hoelang 

ik weg zou zijn. Toen zei de koning dat ik 

mocht gaan.

(...)

Nehemia gaat de muren bekijken

Ik kwam in Jeruzalem aan. Ik had 

niemand verteld dat ik de muren van 

Jeruzalem weer wilde opbouwen. Alleen 

God wist ervan, want hij had mij die 

opdracht zelf gegeven.

Toen ik drie dagen in Jeruzalem was, ging 

ik ’s nachts met een paar mannen op pad. 

De mannen gingen lopen, ikzelf reed op 

een ezel. Ik wilde zien hoe erg de muren 

en de poorten verwoest waren. Ik ging via 

de Valpoort en de Slangenbron naar de 

Mestpoort. Daarna reed ik door naar de 

Bronpoort en de Koningsvijver. Daar kon 

mijn ezel niet verder. Daarom klom ik zelf 

door het Kidron-dal omhoog, om de muur 

goed te kunnen bekijken. Daarna ging ik 

weer terug. Via de Dalpoort kwam ik de 

stad weer in.

De Judeeërs gaan de muren repareren

Niemand van de Judeeërs wist waar 

ik die nacht naartoe gegaan was, en 

wat ik daar gedaan had. Ik had het aan 

niemand verteld. Niet aan de priesters 

en de bestuurders van de stad, niet 

aan de inwoners, en zelfs niet aan de 

mensen die mij zouden helpen.

Maar nu zei ik tegen alle Judeeërs: 

‘Jullie zien hoe slecht het met ons gaat. 

Jeruzalem is verwoest en de poorten zijn 

platgebrand. Laten we de muren weer 

opbouwen. Het is een schande als we er 

niets aan doen!’ Ik vertelde hun ook hoe 

mijn God mij geholpen had, en wat de 

koning tegen mij gezegd had.

Toen zeiden de Judeeërs: ‘Ja, we 

moeten de muren weer opbouwen. 

Laten we meteen beginnen.’ En ze 

gingen hard aan het werk.

Nehemia wordt uitgelachen

De bestuurders Sanballat en Tobia, en de 

Arabier Gesem hoorden wat wij van plan 

waren. Ze lachten ons uit, en ze zeiden: 

‘Wat gaan jullie doen? Willen jullie in 

opstand komen tegen de koning?’

Ik antwoordde: ‘De God van de hemel 

zal zorgen dat ons plan lukt. Wij vereren 

hem, en wij zullen de muren weer 

opbouwen. Maar jullie hebben niets 

te zeggen over Jeruzalem. Want jullie 

horen niet in de stad van onze God, jullie 

hebben hier nooit gewoond.’
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10. OM TE WETEN

Nehemia

Nehemia ken je misschien als degene die in Jeruzalem de 

vernielde stadmuren weer opbouwde. Maar voordat hij dat 

deed, woonde hij in Perzië en was daar wijnschenker van koning 

Artaxerxes. Als wijnschenker kwam je vaak bij de koning. Daardoor 

sprak Nehemia de koning soms persoonlijk. Artaxerxes gaf hem 

rond 445 voor Christus toestemming om naar Jeruzalem te gaan 

en de stad te herstellen. Hij stelde Nehemia ook aan als bestuurder 

over Juda (zie Nehemia 5:9).

Ruzie

Toen de Judeeërs de stadsmuren aan het herbouwen waren, 

kwamen er mensen die zich daartegen verzetten. Een van hen 

was Sanballat. Hij was een bestuurder in Samaria, 

het noordelijke deel van Israël. Dat er ruzie kwam 

tussen de mensen uit Samaria (de Samaritanen) en 

de inwoners van Juda had er mee te maken dat de 

Judeeërs niet wilden dat de Samaritanen zich met hen 

en met hun stad Jeruzalem bemoeiden. De Judeeërs 

keken op de Samaritanen neer, omdat die tijdens de 

ballingschap in Israël waren achtergebleven en zich 

toen met andere volken hadden vermengd. Daardoor 

hadden ze ook gebruiken van die andere volken 

overgenomen. De ruzie tussen de Judeeërs (later 

‘Joden’ genoemd) en de Samaritanen zou nog lang 

blijven bestaan. In het Nieuwe Testament zie je dit 

soms terug, bijvoorbeeld in het verhaal over Jezus en 

de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:9).

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende 

soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denk-

vragen’. Antwoorden op de weetvragen kun 

je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. 

Over de denkvragen kun je met elkaar wat 

langer doorpraten. Op denkvragen zijn er 

dus ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Waarom is Nehemia verdrietig? Wie merkt 

er dat hij verdrietig is?

-  Wat vraagt Nehemia aan de koning?

-  Aan wie vertel jij het meestal als je 

verdrietig bent?

-  Waarom gaat Nehemia midden in de 

nacht de muren van de stad bekijken en 

niet gewoon overdag?

-  Wat lijkt jou leuk om een keer ’s nachts te 

doen wat je eigenlijk alleen overdag doet?

-  Nehemia vertrouwt erop dat alle muren 

van de stad weer zullen 

worden opgebouwd. Hoe 

weet hij dat zo zeker?

8-12 jaar 

-  Waarom is Nehemia verdrietig?

-  Als de koning aan Nehemia vraagt wat 

er is, gaat Nehemia snel in gedachten 

bidden. Bid jij ook weleens snel 

tussendoor?

-  Waarom wil Nehemia de stadsmuren van 

Jeruzalem opnieuw opbouwen?

-  Waarom gelooft Nehemia dat zijn plannen 

zullen lukken?

-  Lukken plannen altijd als je God vraagt om 

je te helpen?

-  Is het plan van Nehemia gelukt? Weet jij 

toevallig hoelang de Israëlieten hebben 

gewerkt om de muren af te krijgen? Je 

leest het in Nehemia 6:15.

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Zoals Nehemia (Elly en Rikkert).
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13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Vormen vullen de muur

De muren van de stad Jeruzalem zijn verwoest. Ze 

moeten opnieuw worden opgebouwd, om de stad 

en de tempel te beschermen. De kinderen helpen 

Nehemia door de gaten in de muren te dichten.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

En verder:

-   scharen

-   lijmstiften

Aan de slag:
-  De kinderen schrijven hun eigen naam op de stippen 

(of doe dit voor de kinderen).

-  Ze knippen de strook van de muur.

-  De kinderen knippen de vormen uit de strook.

-  Ze passen op welk gat welke vorm past.

-  Ze plakken de juiste vormen op de gaten in de muur.

-  De kinderen kleuren de plaat verder in.

6-8 jaar 

Meebouwen

Nehemia vertrouwt erop dat de stadsmuren 

van Jeruzalem worden gemaakt. De kinderen 

helpen mee en zetten in steen dat God 

Nehemia hierbij helpt.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

- een stukje van een schuurspons

En verder:

- bruine verf of een andere kleur

- scharen

- lijm

- een krant

Vooraf:
-  Knip een schuursponsje 

in de lengte door de helft 

en de beide helften weer in 

vieren.

-  Verdeel de verf op schoteltjes.

-  Leg een krant onder het schoteltje en leg 

de schuursponsjes erbij.

Aan de slag:
-  De kinderen vullen de muur door stenen te 

stempelen met het sponsje.

-  Lukt het de kinderen om tussen de 

stempelstenen wat metselruimte te laten?

-  Terwijl de verf droogt, knippen de kinderen 

de woordstenen uit.

-  Ze verdelen de woorden naar eigen inzicht 

over de muur en plakken ze in de juiste 

leesvolgorde van links naar rechts. 

Tip
Leg vochtige 

doekjes neer voor 
mogelijke vieze 

vingers.
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4-8 jaar 

Op inspectie met Nehemia

Nehemia gaat in de nacht op pad om de muren 

van Jeruzalem te inspecteren. Hij moet stil te 

werk gaan, en niemand mag hem zien. De kinderen gaan in dit 

spel mee op inspectie, en moeten voorkomen dat ze worden 

gezien of gehoord.

Wat heb je nodig?
-   een vergrootglas

Aan de slag:
-  Zet een rij stoelen naast elkaar in het midden van de ruimte.

-  Kies een kind dat Sanballat wil zijn en geef die een 

vergrootglas.

-  Sanballat gaat met zijn gezicht naar de muur staan en probeert 

scherp te luisteren.

-  De andere kinderen staan aan de andere kant van de ruimte 

en sluipen voorzichtig naar Sanballat toe. Als ze bij de stoelen 

komen, moeten ze onder een stoel door sluipen.

-  Als Sanballat zegt: ‘Stil, ik hoor iets’, mag hij zich omdraaien en 

het vergrootglas voor zijn gezicht houden. De andere kinderen 

moeten direct bewegingloos blijven staan.

-  Ziet Sanballat toch nog iemand bewegen dan moet dit kind 

opnieuw beginnen.

-  Sanballat draait zich weer met zijn gezicht naar de muur en het 

spel gaat verder.

-  Wie lukt het om ongezien steeds dichter bij Sanballat te komen?

8-12 jaar 

Meteen beginnen!

Als de kinderen de stadsmuur op de juiste 

manier weer opbouwen, lezen ze belangrijke 

teksten uit het bijbelgedeelte.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad met de muur

-   het werkblad met de stenen

En verder:

-  scharen

-  lijm

-  de Bijbel in Gewone Taal

Aan de slag:
- De kinderen lezen Nehemia 7:72-8:12.

- Ze knippen de stenen uit het werkblad.

-  Ze kijken welke stenen op welke plaats in 

de muur moeten worden geplakt.
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8-12 jaar 

Wat een drama!

De kinderen spelen het verhaal na, dat door 

Nehemia zelf in het bijbelgedeelte wordt 

verteld.

Wat heb je nodig?
-  de Bijbel in Gewone Taal

-  twee stoelen

Aan de slag:
-  Lees het bijbelgedeelte rustig voor en vraag 

de kinderen om er tijdens het voorlezen 

op te letten wat bij het verhaal hoort aan 

bewegingen, gezichtsuitdrukkingen en 

houdingen.

-  Laat de kinderen kiezen wie ze zouden 

willen spelen: Nehemia, de koning, de 

koningin, drie bestuurders, een ezel, 

drie mannen. De kinderen die eventueel 

overblijven zijn de Judeeërs. Zijn er minder 

dan tien kinderen, verminder dan het aantal 

bestuurders en mannen.

-  De kinderen die koning en koningin zijn, 

gaan op de stoelen zitten.

-  Lees het verhaal opnieuw voor terwijl de 

kinderen het verhaal naspelen zonder te 

praten. Lees het op zo’n manier, dat er korte 

stiltes worden ingelast. Maak de spanning 

voelbaar, en denk aan je stemvolume, 

bijvoorbeeld door voor te lezen op 

fluistertoon of met verdriet in je stem.

-  Vraag hoe de kinderen hun rol vonden. 

Voelden ze iets van de spanning, de schrik, 

een gevoel van macht?

-  Wissel de rollen eventueel om en speel het 

verhaal opnieuw.

-  Vraag aan de kinderen wat ze belangrijk 

vinden uit dit verhaal. Wat zullen ze niet 

vergeten?

Tip
Verplicht kinderen 

niet een rol te spelen 
Er zijn kinderen die 

het fijner vinden 
om te kijken.
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8-12 jaar 

Nehemia houdt stand

Ondanks veel tegenstand start 

Nehemia met de herbouw van de 

stadsmuren van Jeruzalem.

Lukt het de kinderen om van één stukje papier een 

muur te maken die zo sterk is dat hij ondanks veel 

weerstand overeind blijft?

Wat heb je nodig?
-  twee keer een stukje papier van 10 x 15 centimeter

-  twee boeken van ongeveer 3 centimeter dik

-  zes muntjes van vijf eurocent

Aan de slag:
-  Leg de beide boeken naast elkaar met een 

tussenruimte van tien centimeter.

-  Leg het papiertje er in de breedte bovenop, zodat 

de korte uiteinden elk op een boek liggen. Dit staat 

voor de muur van Jeruzalem.

-  Er is tegenstand: leg een munt op de tussenruimte. 

Wat gebeurt er?

-  Neem nu het andere stukje papier en vouw de lange 

zijkanten van het papier naar elkaar toe.

-  Nehemia gaat ondanks de tegenstand de muur 

opnieuw bouwen. Hij weet dat het plan van God 

   zal slagen. Vouw de randen weer open, en 

laat de vouwen rechtop staan.

-  Leg deze strook met de korte uiteinden op de 

boeken en leg er een muntje op. Wat gebeurt er nu?

-  Hoeveel muntjes kan deze muur dragen?

Uitleg:
-  Het eerste experiment zal niet slagen. Zodra er een 

muntje op het papier wordt gelegd, buigt het papier 

door. Wanneer je de randen van het papier vouwt 

en omhoog laat staan, verander je de constructie en 

lukt het met één en zelfs meerdere muntjes.

Leg de beide boeken naast elkaar met een
tussenruimte van tien centimeter. Leg het

papiertje in de breedte erbovenop zodat de
korte uiteinden elk op een boek liggen.

Dit staat voor de muur van Jeruzalem. Nehemia gaat ondanks de tegenstand de
muur herbouwen. Hij weet dat het plan

van God zal slagen.

Hoeveel muntjes kan
deze muur dragen?

Er is tegenstand.

Leg een muntje op het papiertje,
op de tussenruimte.

Neem nu het andere stukje papier
en vouw de lange zijkanten van het

papier naar elkaar toe.

Vouw de randen weer open, en laat ze
rechtop staan. Leg nu deze strook met de

korte uiteinden op de boeken en leg er
een muntje op.

1 2 3 4

Wat heb je nodig?
* twee keer een stukje papier van 10 x 15 cm

* twee boeken van ongeveer 3 cm dik  * zes muntjes van vijf eurocent

tip:
Probeer het ook eens
met andere muntjes of

dikker papier.

Wat
gebeurt
er nu?

Wat
gebeurt

er?

Tip
Probeer het ook 

eens met andere 
muntjes of dikker 

papier.
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14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut

Illustratie: NBG/Paul Oole

Werkbladen 4-8 jaar: Linda Bikker

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring  

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk een 
zin uitspreken, of spreek 

alles samen uit.
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Nehemia en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bouwen de muur weer op 
(. . . = naam kind invullen)

Welke vorm past in welk 

gat in de muur? Help jij 

Nehemia? Wat zal hij blij zijn! 
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Kun jij Nehemia helpen het gat in de muur te vullen? Plak de 

woordstenen in de juiste volgorde in het gat en je leest hoe 

Nehemia de muren opnieuw bouwt. 

God

het

zorgt

plan

dat

lukt
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Leg de beide boeken naast elkaar met een
tussenruimte van tien centimeter. Leg het

papiertje in de breedte erbovenop zodat de
korte uiteinden elk op een boek liggen.

Dit staat voor de muur van Jeruzalem. Nehemia gaat ondanks de tegenstand de
muur herbouwen. Hij weet dat het plan

van God zal slagen.

Hoeveel muntjes kan
deze muur dragen?

Er is tegenstand.

Leg een muntje op het papiertje,
op de tussenruimte.

Neem nu het andere stukje papier
en vouw de lange zijkanten van het

papier naar elkaar toe.

Vouw de randen weer open, en laat ze
rechtop staan. Leg nu deze strook met de

korte uiteinden op de boeken en leg er
een muntje op.

1 2 3 4

Wat heb je nodig?
* twee keer een stukje papier van 10 x 15 cm

* twee boeken van ongeveer 3 cm dik  * zes muntjes van vijf eurocent

tip:
Probeer het ook eens
met andere muntjes of

dikker papier.

Wat
gebeurt
er nu?

Wat
gebeurt

er?

NEHEMIA HOUDT STAND

Ondanks veel tegenstand 

start Nehemia met de 

herbouw van de stadsmuren 

van Jeruzalem. Lukt het jou 

om van één stukje papier een 

muur te maken die zo sterk is 

dat hij overeind blijft?

NEHEMIA

Nehemia ken je misschien als degene die in Jeruzalem de 

vernielde stadmuren weer opbouwde. Maar voordat hij dat 

deed, woonde hij in Perzië en was daar wijnschenker van 

koning Artaxerxes. Als wijnschenker kwam je vaak bij de 

koning. Daardoor sprak Nehemia de koning soms persoonlijk. 

Artaxerxes gaf hem rond 445 voor Christus toestemming om 

naar Jeruzalem te gaan en de stad te herstellen. Hij stelde 

Nehemia ook aan als bestuurder over Juda (zie Nehemia 5:9).

RUZIE

Toen de Judeeërs de stadsmuren aan het 

herbouwen waren, kwamen er mensen die 

zich daartegen verzetten. Een van hen was 

Sanballat. Hij was een bestuurder in Samaria, 

het noordelijke deel van Israël. Dat er ruzie 

kwam tussen de mensen uit Samaria (de 

Samaritanen) en de inwoners van Juda had 

er mee te maken dat de Judeeërs niet wilden 

dat de Samaritanen zich met hen en met hun 

stad Jeruzalem bemoeiden. De Judeeërs 

keken op de Samaritanen neer, omdat 

die tijdens de ballingschap in Israël waren 

achtergebleven en zich toen met andere 

volken hadden vermengd. Daardoor hadden 

ze ook gebruiken van die andere volken 

overgenomen. De ruzie tussen de Judeeërs 

(later ‘Joden’ genoemd) en de Samaritanen 

zou nog lang blijven bestaan. In het Nieuwe 

Testament zie je dit soms terug, bijvoorbeeld 

in het verhaal over Jezus en de Samaritaanse 

vrouw (Johannes 4:9).

De God van 
de hemel zal 

zorgen dat ons 
plan lukt. Wij 
vereren hem, 
en wij zullen 

de muren weer 
opbouwen.

Nehemia 2:20
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Help jij Nehemia met het opbouwen van 

de muur? Knip de stenen uit het volgende 

werkblad en vind de juiste plek voor elke 

steen in de muur. Als je alle stenen goed hebt 

opgeplakt lees je een tekst uit Nehemia 7:72-8:12.

Toen zeiden de Judeeërs: ‘Ja, we moeten

ons uit, en ze zeiden: ‘Wat gaan jullie doen? Willen jullie in opstand komen tegen

Ik antwoordde: zal zorgen dat lukt.

en wij zullen de muren weer opbouwen. 

weer Laten we

beginnen. En ze gingen hard
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de muren

Wij vereren Hem,

‘De God van de hemel

meteen

de koning

ons plan

aan het werk.
De bestuurders lachten

opbouwen.


