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Biddend werken 
BIJBELROOSTER VOOR DE BIDDAGWEEK 

 

Dag 1: Bidden in de binnenkamer 
Lees Nehemia 1 
Welk verdrietig nieuws krijgt Nehemia (vers 3)? Wat doet hij dan (vers 4)? Wat is vasten? 
Wat valt je op aan Nehemia’s gebed? Wat kunnen wij van zijn gebed leren? 
 
Dag 2: Bidden tijdens het werk 
Lees Nehemia 2:1-6 
In hoofdstuk 1 bad Nehemia in zijn binnenkamer – wat is een binnenkamer? Heb jij die ook? 
Waar bid Nehemia nu (vers 4)? Kan hij zijn handen vouwen en zijn ogen sluiten? Is dat erg? 
Wat kunnen we van Nehemia leren? 
 
Dag 3: Biddend bouwen 
Lees Nehemia 2:11 en 16-20 
De Heere heeft Nehemia’s gebed (dag 2) verhoort. Hoe merkt Nehemia dat (vers 18)? Wat 
betekent dat voor ons na het bidden? Welke moeilijkheden ervaart Nehemia bij het werk dat 
hij wil gaan doen (vers 19)? Hoe reageert Nehemia daarop (vers 20)? Wat betekent dit voor 
ons?  
 
Dag 4: Bid en werk 
Lees Nehemia 4:7-15 
Vijanden proberen ervoor te zorgen dat het bouwen aan de muren van Jeruzalem stopt – 
wat doen Nehemia en zijn helpers (vers 9)? Wat weten ze (vers 14)? Wanneer strijdt de 
Heere voor ons? Wanneer is de Heere tegen ons (vers 15)? Wat betekent dat voor wat we 
doen? 
 
Dag 5: Bid- en dankdag 
Lees Nehemia 8:1-11 
Als de muur klaar is, wordt er een Bid- en Dankdag gehouden. Waar wordt uit gelezen op 
deze dag (vers 2)? Wat valt je op aan hun bidden en danken (vers 7)? Wat betekent dit voor 
ons bidden en danken? Waarom is het volk verdrietig (vers 10)? Waarom mogen ze toch blij 
zijn (vers 11)? Wat kunnen wij daarvan leren? 
 
Extra: 
- Je vindt bij dit Bijbelrooster op de website (categorie Bijbelteksten) twee kleurplaten en een twee 
kleurteksten bij het Bijbelboek Nehemia. 
- Je vindt bij dit Bijbelrooster op de website (categorie Bijbelmomenten) een Bijbelmoment (voor gezin, school 
en kerk) over Nehemia, de biddende bouwer. 
- Je vindt ook een gezinsmoment (categorie Gezinsmomenten) om met kinderen na te denken over: een muur 
om je leven. 
- Je kunt bij dit Bijbelrooster een tekst over bidden leren, bijvoorbeeld Mattheüs 7:7, Mattheüs 7:11 en 
Mattheüs 6:25m en 33a. Op de website vind je leerondersteuning bij deze Bijbelteksten (categorie 
Bijbelteksten). Je kunt natuurlijk ook een tekst uit het Bijbelboek Nehemia leren, bijvoorbeeld Nehemia 1:6a of 
Nehemia 2:20m. 
- Met oudere kinderen kun je op internet zoeken naar de omvang / een plattegrond van Jeruzalem in de tijd 
van Nehemia en meer achtergrondinformatie. Bijvoorbeeld: 
https://www.oudesporen.nl/Download/OS1640.pdf 

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1640.pdf

