Een muur om je leven
-gezinsmoment n.a.v. een bezoek
aan een vestingstad-

Nehemia bouwt aan de muur om de stad Jeruzalem.
Als er een muur om de stad staat,
kunnen vijanden niet naar binnen.
Staat er een muur om je leven?

Binnenkomer
Bezoek een oude stad met een stadsmuur en stadspoort. Op www.onzesteden.nl
kun je zien welke vestingsteden er in de buurt zijn en of daar nog een stadsmuur en
stadspoort te zien zijn. Ben je niet in de gelegenheid een stad te bezoeken, haal dan
uit de bibliotheek een boek over vestingsteden en bekijk die met elkaar.

Bespreken
Praat over je stadsb(ez)oek na. Waarom hadden veel steden vroeger een
stadsmuur? Wat was de bedoeling van die muur?

Bijbel erbij
Lees Nehemia 4:6-17 en bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van de volgende
vragen:
1. Wat is er gebeurd? Waarom is er geen muur meer om Jeruzalem? (Het is de tijd
na de ballingschap. Jeruzalem is door soldaten verwoest. De stadsmuren zijn kapot
gemaakt en de stadspoorten zijn verbrand (Nehemia 1:3). Omdat de muur stuk is,
kan de vijand erin. Veel inwoners van Jeruzalem worden gevangen genomen en
naar Babel gebracht. In Nehemia 4 is dat ongeveer zestig jaar geleden. Nu is de
ballingschap voorbij en komen veel Israëlieten weer terug. Ze vinden de stad in puin
en gaan de stad onder leiding van Nehemia opbouwen)
2. Waarom moet er een nieuwe muur gebouwd worden? (Een muur om de stad is
nodig om de inwoners te beschermen. Bij Jeruzalem is er nog een reden: in de stad
staat de tempel waar de Heere gediend wordt. De dienst aan de Heere moet
onverhinderd doorgaan)
3. De vijanden worden boos als ze zien dat de stadsmuur weer opgebouwd wordt
(vers 6-7) en proberen het werk te stoppen. Wat doen de Israëlieten (vers 9)?
(Bidden en bewaken)
4. De Israëlieten worden moe. Hoe geeft Nehemia hun nieuwe moed (vers 14)? (Hij
zegt: let niet op de vijanden, maar let op God. Hij is veel sterker dan de vijanden.
Strijd in Gods kracht en niet in je eigen kracht. Denk ook aan de mensen voor wie je
het doet. Zo zul je volhouden)
5. Wat zegt vers 17? Hoe zijn de mensen bezig aan de muur van Jeruzalem? (Met
hun gedachten bidden ze tot God. Met hun handen werken en strijden ze)
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6. Wat leert deze tekst volgens kanttekening 37? (‘Dit beeldt af de toestand van de
strijdende kerk op aarde, die steeds als met de ene hand moet bouwen aan het werk
des Heeren, met de andere gereed zijnde tot afwering van de geestelijke en
lichamelijke vijanden’)

Bezig
Neem een gezinsfoto of losse pasfoto’s van de gezinsleden (heb je die niet, gebruik
dan lego- of duplopoppetjes om het gezin te verbeelden). Zet die op een karton (of
op een grondplaat als je met lego, duplo of andere bouwblokken gaat werken). Bouw
met elkaar met materialen naar keuze (lego, duplo, mini-bakstenen, PlayMais of wat
dan ook) een stadsmuur en stadspoort om de foto. Maak er een sprekend tafereel
van, dat aanleiding kan geven om er verder over door te praten.

Besluiten
Sluit af met een gesprek waarin je de persoonlijke toepassing maakt:
- Zoals er een muur moest zijn om Jeruzalem, zo moet er ook een muur zijn om ons
(gezins)leven. Waarom? (Je hebt bescherming nodig tegen vijanden. Het werk van
de Heere moet doorgaan in ons (gezins)leven. Zijn Koninkrijk moet komen. Hij moet
gediend worden. Vijanden verhinderen dat)
- Wat zijn dan de vijanden van je leven? (De duivel, de zonde en de wereld)
- Wat is dan die muur die om je leven moet staan? (Het gebed en Gods Woord/Wet)
- Hoe bouw je aan die muur? (Door elke dag te bidden. Door in de Bijbel te lezen en
je steeds af te vragen wat de wil van de Heere is. Door te vechten tegen de zonde)
- Maak dit concreet, bijvoorbeeld ten aanzien van het omgaan met media in het
gezin. (Denk aan: daarom hebben we een filter op internet, daarom hangen de tien
geboden naast de computer – om elkaar te beschermen)
- Hoe zouden we elkaar in het gezin nog meer kunnen beschermen?
- Lees Zacharia 2:5. Wat/Wie is de beste Bescherming? (De HEERE. ‘En Ik zal haar
wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur rondom’)

-

Bijbelleesrooster
Een week stil staan bij muren in de Bijbel -

Dag 1: Muren van de vijand
Lees Jozua 6:1-5. Als Israël in het beloofde land Kanaän komt, zijn er steden van de
vijanden met sterke muren. Hoe kunnen die muren vallen (Hebreeën 11:30)? Wat
betekent dat voor nu?
Dag 2: Muren van Jeruzalem gebouwd
Lees 1 Koningen 3:1-10. Wie bouwt muren om de stad Jeruzalem (vers 1)? Waarom
worden er muren om deze stad gebouwd?
Dag 3: Muren van Jeruzalem in gevaar
Lees Amos 7:1-8. Wat is een paslood? Wat laat dit paslood zien? Wat betekent het
als de muren van je levenshuis scheef zijn? Wat zal het gevolg zijn?
Dag 4: Muren van Jeruzalem afgebroken
Lees 2 Koningen 25:1-10. Door wie worden de muren van Jeruzalem jaren later
weer afgebroken? Waarom gebeurt dit (zie de laatste twee verzen van het vorige
hoofdstuk)?
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Dag 5: Muren van de Kerk – het geestelijke Jeruzalem
Lees Jesaja 60:8-18. Jeruzalem is in de Bijbel een beeld van de Kerk. Het aardse
Jeruzalem is wel verwoest, maar God zal voor een geestelijk Jeruzalem zorgen. De
inwoners zijn Gods kinderen uit Joden en heidenen. Wat lees je in dit gedeelte over
de muren en poorten van het geestelijke Jeruzalem (vers 10-11 en 18)? Wat
betekent dat voor de Kerk?
Dag 6: Beschermer van de muren
Lees Zacharia 2:1-5. Je hebt gisteren gehoord waar Jeruzalem in de Bijbel een beeld
van is. Wat gaat deze Man meten? Wie is de Muur om deze ‘stad’? Hoe veilig is deze
‘stad’? Wat betekent dat voor ons leven?
Dag 7: Het hemelse Jeruzalem
Lees Openbaring 21:10-21. Jeruzalem is in de Bijbel ook een beeld van de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde: het hemelse Jeruzalem. Johannes ziet in het Bijbelboek
Openbaring hoe deze stad eruit ziet. Wat zeggen deze verzen over de muur van het
hemelse Jeruzalem? Wat betekent dat?
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