
 

 

Groep 1 en 2 Informatie Bijbelse Thema Week  

 

In het Bijbelboek Nehemia wordt verteld hoe Nehemia en met hem een 

grote groep mensen uit Jeruzalem in 52 dagen samen de muur om 

Jeruzalem herbouwen. Dit kan alleen maar doordat God hun werk zegent en 

ze er samen de schouders onder zetten. Verder lezen we over Nehemia’ s 

gebed, zijn vertrouwen op God en zijn  daadkracht. Dit alles leidt tot een 

prachtig plan waarbij samenwerking heel belangrijk is. 

Nehemia leeft dicht bij God. Dat blijkt uit het 1e hoofdstuk, waar hij in gebed 

gaat en God vertelt wat hem bezighoudt. Hij werkt dan nog voor de 

Perzische koning als schenker in de stad Susan. Mooi in dit verband is de 

betekenis van zijn naam; Nehemia = De Here heeft getroost. 

Hieruit blijkt ook dat hij God vertrouwt, want hij deelt zijn verdriet met Hem. 

Als de koning hem de vraag stelt; ‘Wat kijk je verdrietig Nehemia.’ getuigt 

het van durf, om dat wat hem bezighoudt ook met de koning te delen. Hij 

vertrouwt erop dat God hem zo een kans geeft om de muren van de Gods 

stad weer te herstellen. 

Het is goed om, als de kans er is, onze mond open te doen, te durven 

zeggen wat ons bezighoudt. En hierbij te vertrouwen dat God ons die kans 

geeft. Hij heeft er een bedoeling mee. 

Nehemia gaat in Jeruzalem daadkrachtig te werk. Hij inspecteert persoonlijk de 

muur en stelt een plan op. Hij krijgt bijna alle inwoners van Jeruzalem mee om 

aan de herbouw van de muren te beginnen. Hij werkt dus niet op eigen kracht. 

Hij getuigt van zijn roeping door God en laat de mensen zien dat de koning 

achter hem staat. Ook als er tegenstand komt, heeft Nehemia zijn woordje klaar 

en houdt hij vol, met allen die hem helpen. En bij dit alles blijven ze vertrouwen 

dat God zal helpen, wat er ook gebeurt. (Nehemia 2) 

In het vervolg van het Bijbelboek wordt duidelijk dat Nehemia betrokken blijft bij 

de mensen die hij leidinggeeft. Hij zorgt ervoor dat ze veilig hun werk aan de 



stadsmuur af kunnen maken. Maar meer nog dan dit, zorgt hij er uiteindelijk 

voor dat ze terugkeren bij de Heer hun God. Op die manier brengt Nehemia voor 

lange tijd vrede voor de stad Jeruzalem. Daarom laat hij Ezra de wetten 

voorlezen, die God aan Mozes had gegeven. Ook laat hij de mensen beloven dat 

ze zich zullen houden aan Gods wet. 

Nehemia (bijbelboek)   
https://christipedia.miraheze.org/wi...a_(bijbelboek) 

Nehemia is de naam van een boek in het Oude Testament, het eerste deel van 

de Bijbel. De boeken Ezra en Nehemia beschrijven de terugkeer van een 
overgebleven groep uit de ballingschap in Babel, die naar Juda en Jeruzalem terug 

keren, hun arbeid en wederwaardigheden in hun historische thuisland.                                                                     
Volgens de Joodse traditie zou Ezra de schrijver zijn van zowel Ezra als Nehemia. 

Er zijn hiervoor geen keiharde bewijzen aan te voeren. In ieder geval heeft de 
auteur beschikt over aantekeningen van Nehemia zelf, getuige de gedeelten die 
geschreven zijn in de ik-persoon. Er zijn geen aanwijzingen dat het boek veel later 

na de herbouw is geschreven. 

De boeken Ezra en Nehemia gaan over een periode van meer dan 100 jaar, te 
beginnen bij het edict van Kores, die de Joodse ballingen toestemming gaf terug 

te keren naar hun land (539 v. Chr.) tot aan het 2e verblijf van Nehemia in 
Jeruzalem (ca. 433 v. Chr.) Ezra beschrijft de herbouw van het altaar en de 
tempel. Nehemia beschrijft de herbouw van de muur rond Jeruzalem. De muren 

van Jeruzalem zijn in 586 v. Chr. door de legers van koning Nebukadnezar 
verwoest.                                             Nehemia beschrijft een periode uit de 

geschiedenis van Israël, waarover uit andere bronnen niet veel bekend is. Het 
speelt zich af in de periode van 445 tot ca. 425 v. Chr. Het boek speelt in de tijd 
van het Perzische wereldrijk. Veel Joden zijn na hun ballingschap al teruggekeerd 

naar hun land en ook de tempel is herbouwd. Helaas zijn de muren van 
Jeruzalem, die de inwoners bescherming moeten geven nog nooit opnieuw 

opgebouwd. Door de tegenwerking van buurvolken en door wantrouwen van de 
Perzische koningen is dit werk nooit ter hand genomen. In het 20e jaar van 
Artachsasta (445 v. Chr.) vertrekt Nehemia met toestemming van de koning 

naar Jeruzalem om de herbouw ter hand te nemen. Waarschijnlijk verwachtte 
Artachsasta op deze manier een bruggenhoofd te vormen tegen de groeiende 

invloed van het Griekse rijk. Dat het lukt om de muur in zo’n korte tijd te 
herbouwen, ziet Nehemia als een teken dat God hen heeft geholpen! 

Sleutelgedachten en boodschap van dit boek zijn "gebed" en "werken." 

Sleutelteksten: Nehemia 1:4 en 6:3. 

Boodschap van het boek: Succesvolle arbeid voor God wordt geboren uit gebed, 

en gaat gepaard met hard werken, lijden en vervolging. Maar, ‘als het een werk 
van God is, is het niet te keren.’ Het boek bevat belangrijke leiderschapslessen. 

Enkele onontbeerlijke kenmerken van geestelijk leiderschap zijn: een intens 
gebedsleven, volledige inzet, onbaatzuchtigheid, oog voor sociale gerechtigheid 
en geestelijke zaken. Voor jezelf kun je hierover lezen in Fil. 2; 1 – 11. Hierin 

gaat het over de éénheid onderling, die God van ons vraagt, in navolging van 
Jezus. 

https://christipedia.miraheze.org/wiki/Nehemia_(bijbelboek)
http://www.christipedia.nl/Artikelen/O/Oude_Testament
http://www.christipedia.nl/Artikelen/B/Bijbel
http://www.christipedia.nl/Artikelen/E/Ezra_(bijbelboek)
http://www.christipedia.nl/Artikelen/E/Ezra_(bijbelboek)
http://www.christipedia.nl/Artikelen/J/Jeruzalem
http://www.christipedia.nl/Artikelen/I/Israel_(geschiedenis)
http://www.christipedia.nl/Artikelen/P/Perzische_Rijk


De koren op de stadsmuren                                                                                       

Tijdens de inwijding van de muren van Jeruzalem gaan twee zangkoren over de 
muren. Hun routes worden hieronder aangeduid. 

 

 

Suggesties internet: 

         -    https://bibleforchildren.org/languages/dutch/stories.php 

     de muur van Nehemia,  een beeldverhaal  

- https://www.youtube.com/watch?v=Q0ot653Zj1k 

- http://jufrolanda.yurls.net/nl/page/669100  

-  ‘Bakstenen worden gemaakt van klei: dat kunnen wij ook’ 

(www.google) 
- Kaart Perzische Rijk, www.bijbelseplaatsen.nl/kaarten/49/ 

- Engels tekenfilmpje op Youtube: ABS-029-Nehemiah 

- Engels filmpje op Youtube: The walls go up (Nehemiah) 
- Ook op Youtube: Elly & de wiebelwagen- verhaal Nehemia 

https://bibleforchildren.org/languages/dutch/stories.php
http://jufrolanda.yurls.net/nl/page/669100
http://jufrolanda.yurls.net/nl/page/669100
http://www.google/
http://www.bijbelseplaatsen.nl/kaarten/49/
https://static.miraheze.org/christipediawiki/1/10/Jeruzalem_Poorten_Nehemia12.jpg


- www.freebibleimages.org/illustrations  
   

 

-https://www.kleuteridee.nl/bijbel-2/bijbelplaten/oude-testament/#nehemia 

-

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Voorbeeldles%20LEEF!%20voor%20kinder

opvang.pdf 

-https://nl.pinterest.com/hhkev/nehemia/?lp=true 

-https://nl.pinterest.com/geefmaardoor/ezra-nehemia/?lp=true 

 

Suggesties verwerking:  

· Maak een muur op een plaat hout rondom een stad van LEGO huizen. De 
leerlingen moeten dan passen, meten en samenwerken.  

· Speel één van de verhalen uit met de kinderen.  

· Doe een proef met twee bakken, een bak met zand erin en een bak met een 

steen. Zet er een huisje (LEGO) bovenop en laat de kinderen en water bij gieten. 
Wat gebeurt er?  

· Maak een gebedsmuur in de klas van grote blokken (kleuters!) en haal de 

briefjes bij de dagopening eruit om te gebruiken als gebedspunten  

· Leer de rap aan uit het boekje.  

· Maak een muur op een houten plaat. De kinderen moeten dan samenwerken.  

· Gebruik het schetsbord verhaal van Ellen Zuijdwegt- Dronkers (zie bijlage). Het 
is wel even een voorbereiding, maar succes verzekerd!  

· Beschilder een grote steen als huis met ramen, deuren enz.  

· Maak een poppetje en plak deze op een steen met de tekst ‘Ik sta op de rots!’  

· Steen beschilderen met mooie letters als: ‘Jezus is mijn Rots’ of ‘Jesus is my 
Rock!’  

· Kijk op de site gelovenisleuk.nl voor leuke, kant-en-klare knutsels als:  

- Herbouw de muren van Jeruzalem  

- Verzamel geen schatten op aarde.  

 



Lestips: Uit methode STARTPUNT  

Groep 1 en 2:  

· Nehemia moet de wijn proeven voor de koning. Laat de kinderen verschillende 
sappen proeven, zoet en zuur, en de lekkerste kiezen. Laat ze vertellen waarom 
ze het één niet lekker vinden en het ander wel.  

· Samenwerken – De mensen die de stad herbouwden moesten samenwerken 

anders was de muur nooit gelukt. Laat een aantal kinderen in de bouwhoek 
gezamenlijk een muur bouwen. Voor groep 2 kan er van tevoren een plan 

gemaakt worden hoe de muur recht komt te staan. Een groepje kan een muur 
van LEGO bouwen en een ander van dozen en lijm. Probeer uit te laten komen 
wat er gebeurt als je niet samenwerkt.  

 
Kleurplaten 
 

https://www.google.com/search?q=kleurplaat+nehemia&rlz=1C1CAFA_enNL601
NL604&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5y__314HfAhWMZFAKHfN

dCIsQ_AUIDigB&biw=1584&bih=779 
 

 

 

Liederen  

 

 

 

    Psalm 122; 1 (www.psalmboek.nl)  

    (oude ber.) 

Ik ben verblijd, wanneer men mij 

Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 

Gereed, om naar Gods huis te gaan; 

Kom, ga met ons en doe als wij." 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

Wij treden uwe poorten in; 

Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 

Jeruzalem is wèl gebouwd, 

Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 

Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 

 

Psalm 122: 1 (nieuwe ber.) 

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

     toen men mij zeide: "Gord u aan 

     om naar des Heren huis te gaan! 
    Kom ga met ons en doe als wij!” 

    Jeruzalem, dat ik bemin, 
    wij treden uwe poorten in, 
    u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

http://www.psalmboek.nl/


    Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

    wel saamgevoegd en welgebouwd, 
    o schone stede, die wij groeten. 

 

 

- Zoals Nehemia (Elly en Rikkert)                                                                                 

Refrein; Al ligt de hele stad aan stukken 

Met zware stenen sjouwen wij 

De God des hemels zal 't doen lukken 

En daarom bouwen wij Jeruzalem 

Zoals Nehemia, zoals Nehemia 

 

Al heeft de vijand ons geslagen 

Al zijn er gaten in de muur 

Wij werken samen alle dagen 

Wij zullen slagen op den duur 

refrein 

 

Al wil de vijand ons verhinderen 

Al lacht hij: dat is veel te zwaar 

Wij bouwen samen met Gods kinderen 

En het komt voor elkaar,  

refrein 

                                                                                                                                                                  

Kijk daar, een metselaar (Elly en Rikkert) OTH 436  

    Kijk daar, een metselaar 

    Hij bouwt een huis van steen 
    Alle stenen netjes naast elkaar 
    Een huis voor iedereen 

    Eén voor één, steen voor steen 
    Muren, deuren en ramen 

    Eén voor één, steen voor steen 
    Niet alleen, maar 
    Samen vormen zij een huis 

    Samen, muren, deuren en ramen 
    Samen vormen zij een huis 

    Samen 
 
    De Heer bouwt ook Zijn huis 

    Daar zijn wij de stenen van 
    ieder heeft z'n plekje in dat huis 

    Dat God er wonen kan 
    Eén voor één, steen voor steen 
    Muren, deuren en ramen 

    Eén voor één, steen voor steen 
    Niet alleen, maar 

    Samen zijn wij het huis van de Heer 
    Samen, zoveel verschillende namen 
    Samen zijn wij het huis van de Heer 

    Samen 



    Samen zijn wij het huis van de Heer 

    Samen, zoveel verschillende namen 
    Samen zijn wij het huis van de Heer 

    Samen, Amen                                                                                                                                                                                                                 

    

    
Meer liedtips: 

- Een wijs man bouwde zijn huis op een rots (Hannah Lam) 
- Hij is de rots (Elly en Rikkert) 
- Bouw je leven op de rots (ok4kids, Meester Richard) 

- Don’t build your house (Sandyland – kid’s praise) 
- Ik bouw op U (OTH 151) 

- Bouw nu samen aan de muren (wijs;Boer wat zeg je van mijn kippen) 

 

 



 
 

We wensen jullie een gezegende themaweek toe met de kinderen! 

 

http://www.kleurversjes.nl/wp-content/uploads/2017/10/023-Romeinen8vers31.jpg

