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Stil zijn kun je leren. Stil worden 
kun je op veel manieren doen. 
Vandaag lezen we een lied. Lees 
om beurten in de klas een regel 
van het lied. Let op: soms zijn 
we even stil. De juf of meester 
zal zeggen als je weer verder 

mag lezen.  

Wees stil voor God de Heer

Psalm 62
Wees stil voor God de Heer

voor je je Bijbel leest.
Ja, buig je voor Hem neer

en bid dan om Gods Geest.
Wees 30 seconden stil

Wees stil voor God de Heer
en vraag om kracht van Hem,

zodat je telkens weer
gaat luist’ren naar Zijn stem.

Wees 60 seconden stil

Wees stil voor God de Heer
en zoek dan doelbewust

Zijn licht, Zijn hulp, Zijn eer.
Ontvang van Hem Zijn rust.’

Wees 120 seconden stil

Melodie: OTH 530 - Je hoeft niet bang te 
zijn / Tekst: Roel Bartels

De biddende bouwer 
Bijbelstudie bovenbouw
Nehemia 2

      Stil worden
De Heilige Geest kan je helpen om stil te worden. 

Hij wil graag dat je begrijpt wat de Heere God je wil 
vertellen. Open je handen of vouw ze samen. 

Dank de Heilige Geest dat Hij je wil helpen. Vraag of Hij je 
laat zien wat het bijbelgedeelte betekent.

      Open handen

Het volk Israël heeft het heel moeilijk. Jeruzalem is een 
woestenij. Er zijn vijanden die het volk op allerlei manieren 
de moed in de schoenen praten, zodat Jeruzalem een 
woestenij blijft. Als Hanani dit aan Nehemia komt vertellen, 
raakt Nehemia helemaal van slag. Hij is erg verdrietig. Hij 
laat zijn eten en drinken staan (vasten), bidt en bedrijft 
rouw. ‘Denk aan Uw beloften! Laat ons niet in de steek’, 
bidt hij. Nehemia smeekt God of hij de medewerking van 
koning Arthahsasta mag krijgen. Laten we gaan lezen of 

Nehemia toestemming van de koning krijgt…
Lees Nehemia 2 vers 1-10 en vers 18-20 

      Lezen

      Vragen en opdrachten
Je krijgt van de juf of meester een kopie van de 

bijbeltekst. Kleur in de tekst de woorden 'ik', 'mij' 

en 'mijn' oranje. 

Wat voor soort tekst zou dit kunnen zijn? 

 a. Een verslag van een spion.
 b. Een stukje uit een dagboek.
 c. Een brief.  
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WIST-JE-DAT
Nehemia ‘de HEERE (heeft ge-)troost’ betekent?



Laten we samen bidden, nu we weer aan ons werk op 
school mogen beginnen. Misschien doe je het graag in 
eigen woorden. Je kunt ook het onderstaande couplet 
gebruiken.
 
Gebed voor de werkdag
Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart Uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

      Antwoorden5

      Toepassen

Beantwoord de volgende vragen:2
1. Wat doet Nehemia in vers 4?

2. Hoe komt het dat de koning toestemming geeft? (vers 8 en vers 20)

3. Als je bidt, vertel jij dan (net als Nehemia) alles aan God? Vertrouw 
jij erop dat God iets doet met jouw gebed?  

SANBALLAT, TOBIA 
EN GESEM 

ZITTEN NEHEMIA 
DWARS. 

WIE ZIT JIJ 
WELEENS DWARS? 
HOE KOMT DAT?

Teken hier hoe jij Jeruzalem met muren en poorten weer op zou bouwen. 3WIST-JE-DAT
Het woord ‘ik’ 100X 

voorkomt in het 

boek Nehemia? Het is 

dus een persoonlijk 

verslag van Nehemia 

zelf. 

WIST-JE-DAT
Nehemia wel vier maanden 
gebeden heeft, voordat hij 

naar de koning ging? (Tussen 
de maand Chisleu (H1) en de 

maand Nisan (H2) zitten vier 
maanden).
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God wil graag dat we Hem boven alles liefhebben en 
onze naaste als onszelf. Daar kunnen we zelf iets 
aan doen. Er is misschien wel iemand in de klas die 
niet zo vaak gevraagd wordt om te spelen. Maak 
met die klasgenoot een speelafspraak. Zo bouw je 
aan een fijne en veilige sfeer in de klas. 


