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Ezra en Nehemia
De afgelopen twee zondagen hebben 
we gelezen uit het boek Ezra, vandaag 
lezen we Nehemia 8. De boeken Ezra en 
Nehemia horen bij elkaar, in vroegere 
vertalingen vormden ze zelfs een 
geheel. Ze volgen elkaar niet helemaal 
chronologisch op, de teksten bieden 
vooral verschillende perspectieven op het 
verhaal van de herbouw van Jeruzalem.

Wie is Nehemia?
In het begin van het boek Nehemia 
leeft Nehemia in ballingschap aan het 
hof van Artaxerxes. Hij is in dienst als 
schenker van de koning, maar voelt zich 
nog altijd verbonden met de mensen 
uit Jeruzalem. Daarom vraagt hij de 
koning toestemming om de stad te gaan 
herbouwen. Hij wordt landvoogd over het 
gebied. In het gedeelte dat we vandaag 
lezen, is de herbouw van de stad klaar.

Ingevoegde tekst?
Het zou goed kunnen dat de 
hoofdstukken 8 t/m 10 later zijn 
ingevoegd in de tekst. Dat kun je zien als 
je vers 7:72a leest en daarna verder gaat 
bij hoofdstuk 11:1. De teksten passen als 
puzzelstukjes in elkaar. In de loop van de 
geschiedenis zijn de teksten vele malen 
overgeschreven en aangepast. Daarbij 
moet iemand gedacht hebben: die 
gebeurtenissen bij de Waterpoort moeten 
hier in het verhaal een plek krijgen.

Het wetboek
Er gebeurt iets bijzonders, waarbij de 
priester Ezra een hoofdrol speelt. Hij 
haalt het boek met de wet van Mozes. 
Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet! Waar haalde hij dat 
boek vandaan? En was het de tekst van 
de Thora zoals wij die nu ook kennen? 
Hoe kan het dat de schrijver Ezra dit boek 
had en dat het bij een groot deel van het 
volk onbekend was? Waren de Levieten 
wel goed bekend met de inhoud en 
konden ze daarom uitleggen wat ermee 
bedoeld werd (vers 8)? We weten het niet. 
Duidelijk is wel, dat de inhoud van het 
wetboek bij het volk binnenkomt als een 
mokerslag. Ze zijn diep geraakt door wat 
er gelezen wordt.

Het volk van de Thora
Israël is een volk van het woord. Andere 
godsdiensten hebben godenbeelden, 
uitgebreide rituelen en heilige plaatsen. 
Israël heeft natuurlijk ook de tempel 
als belangrijke plek, en rituelen en 
feesten die de betekenis van het leven 
onderstrepen. Maar de Joodse traditie 
is toch ook heel erg een traditie van het 
woord, met de Thora van Mozes als 
kloppend hart van het geloof. 

Wederopstanding
Het verhaal van Ezra en Nehemia begon 
met de vraag om de tempel te herbouwen, 
als teken van de ‘wederopstanding’ van 
Israël. Maar de tempel alleen is niet 
genoeg, zo blijkt uit het verhaal van 
vandaag. Israël komt pas echt tot leven 
als het woord van de Heer weer tot leven 
komt. Als het wordt gelezen, gesproken 
en uitgelegd. Misschien is het wel 
daarom dat een vroege redacteur het 
verhaal onderbrak tussen hoofdstuk 7 en 

hoofdstuk 11 om hoofdstuk 8 t/m 10 in 
te voegen. Als je wilt vertellen dat Israël 
herleeft, dan moet je ook vertellen dat 
de Thora opnieuw aan de mensen wordt 
gegeven. Daarom is dit een onmisbaar 
verhaal als het gaat over het einde van de 
ballingschap.

Loofhuttenfeest
Toen in Ezra 1 verteld werd dat de 
Israëlieten teruggingen naar hun stad, 
vroegen ze van hun buren goud en 
zilver mee. Dat deed denken aan de 
uittocht in Egypte, merkten we al op in 
de toelichting van zondag 11 oktober. De 
verbinding met het Exodusverhaal wordt 
ook gemaakt in de lezing van vandaag, 
als het Loofhuttenfeest wordt ingesteld. 
Tijdens dit feest dankt Israël de Eeuwige, 
die hen veilig door de woestijn geleid 
heeft na de uittocht. Juist dit feest wordt 
gevierd als de stad Jeruzalem herbouwd 
is. Zo is de geschiedenis van Israël een 
open boek. Het verhaal van God en zijn 
volk gaat door. Dat verhaal blijft mensen 
uitnodigen om er deel van uit te gaan 
maken.

Voorbereiden
Een open boek

Nehemia 7:72b-8:18 25 oktober 2020
 

WELK VERHAAL LEZEN WE? 
De stad Jeruzalem is herbouwd. Het 
hele volk verzamelt zich op het plein 
bij de Waterpoort, waar de priester 
Ezra voorleest uit het boek met 
de wet van Mozes. Ook wordt het 
Loofhuttenfeest ingesteld.
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Vieren
Een open boek

Nehemia 7:72b-8:18 25 oktober 2020
 

Kindermoment in de dienst
Pak voorzichtig de dichte Bijbel vast. Loop 
naar de kinderen toe en zeg: ‘Dit is mijn 
Bijbel. Ik ben er zo zuinig op! Ik laat hem 
altijd dicht zitten, dan weet ik zeker dat er 
geen bladzijde kreukelt! Verstandig, vind 
je niet?’ 
Laat de kinderen hierop reageren. Want 
wat maakt de Bijbel zo kostbaar? Dat zijn 
de verhalen die erin staan! Vraag een van 
de kinderen om de Bijbel open te doen en 
een tekst aan te wijzen. Wie kent die tekst 
al? Wat weet je erover? Misschien hoor 
je de tekst nu voor het eerst. Weer wat 
nieuws gehoord!

Vraag de kinderen de zaal in te gaan en 
de mensen te vragen naar een van hun 
lievelingsteksten uit de Bijbel. Terug bij u 
brengen ze verslag uit. Wat hebben ze zoal 
gehoord?

Door samen te praten over wat er in de 
Bijbel staat, is er steeds weer wat nieuws 
te ontdekken en te leren. Je leert ook van 
elkaar. Dit doet het vol Israël ook in het 
verhaal dat de kinderen straks zullen 
horen.

Gebed
Vandaag zijn we samen in de kerk.
We zingen samen, praten samen,
luisteren samen, leren samen.
We doen de Bijbel open
en lezen in Uw boek.

Dank U wel 
voor de woorden die U geeft.
Help ons om te begrijpen wat er staat.
Geef dat Uw woorden ons op weg helpen
om de wereld een stukje mooier te maken.
Amen

Werkblad en tips

o
Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt 
werkbladen bij de verhalen in 
Kind op Zondag. De jonge kinderen 

tekenen in een kader op het werkblad hun 
mooiste Bijbelverhaal. Met het andere 
werkblad maken de oudere kinderen een 
boekenlegger.

Vierde zondag van de herfst 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Deuteronomium 6:1-9

Antwoordpsalm 1

Epistellezing 1 Tessalonicenzen 2:1-8

Lezing uit het Evangelie Matteüs 22:34-46

Alternatief leesrooster Nehemia 7:72b-8:18
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Vertelling 4–7 jaar

Het boek gaat open
Daar is Jeruzalem. De stad lijkt wel als nieuw. Ze is ook nieuw. Helemaal opnieuw 
gebouwd. De stenen glimmen in de zon. De mensen uit Israël zijn trots. Hun stad is 
een mooie stad geworden. 
Bij Jeruzalem zie je een plein. Overal zitten mensen. Midden op het plein staat een 
klein podium. Dat hebben de mensen speciaal voor dit moment gemaakt. 
Daar komt de profeet Ezra aan. Ezra is een man van God. Hij zegt de woorden van God. 
Ezra loopt tussen de mensen door. Tot hij midden op het plein staat. Hij stapt op het 
podium. De mensen worden stil. 
Ezra heeft een boek mee. Hij houdt het voorzichtig vast. Alsof het een kostbare schat 
is. Ezra houdt het boek naar voren. Iedereen moet het goed kunnen zien. Hij doet het 
boek open. De mensen gaan staan. Dit is een belangrijk moment.
Ezra zegt: ‘Dank U God, voor dit boek. Dank U voor de mooie woorden die U geeft.’
De mensen buigen hun hoofd. Ze knielen op de grond. ‘Amen’, zeggen ze. ‘De 
woorden van God zijn waar!’ 
Ezra leest voor wat er in het boek staat. De mensen luisteren goed. Als er lastige 
woorden in staan, dan legt Ezra uit wat ze betekenen. De mensen knikken. ‘Nu 
snappen ze het beter!’ 
Ezra zegt: ‘Dit is de wet van God. Hierin staat precies wat wel en wat niet mag. 
Misschien denk je: maar ik kan dat niet of ik doe het verkeerd. Word dan maar niet 
verdrietig. Want God wil jullie blij maken!’ 

De mensen vieren feest. Tot het nacht is. Het is tijd om te gaan slapen. 
Maar het feest is nog niet afgelopen. Het begint pas! ‘We vieren zeven dagen feest’, 
zegt Ezra. ‘Iedereen bouwt een hut van bladeren en takken. Dat is de plek waar we 
gaan slapen. Net als toen het volk Israël op weg ging uit Egypte.’ 
Dit doen de mensen. Ze denken terug aan het volk dat een lange reis maakte door de 
woestijn. Weg uit Egypte. Op weg naar een nieuw land. 
Elke dag zien de mensen hoe het boek opengaat. Ze luisteren naar de woorden van 
God. Ze slapen in hun hut. 
En ze vieren feest.

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: De mensen vinden de 

woorden van God heel belangrijk. 

Ze zijn helemaal stil als het boek 

opengaat en de woorden voorgelezen worden. 

Wat vind jij een mooi verhaal uit de Bijbel? Een 

verhaal waar je stil van wordt? Doe de Bijbel 

open en lees een paar verhalen voor.

p
Spel: Als Ezra op de verhoging gaat 

staan, zijn de mensen stil (vingers op de 

lippen). Als het boek opengaat, gaan de 

mensen staan. Als Ezra God dankt, dan knielen 

de mensen neer. Speel zelf Ezra en voer de 

handelingen uit. De kinderen spelen het volk 

en reageren daarop.

s
Creatief: Ga naar buiten en bouw 

samen een hut van takken. Of bouw 

binnen een hut met de stoelen, tafels 

en kleden. Waarom bouwde het volk een hut? 

Waar dachten ze aan terug?

Vertellen
Een open boek

Nehemia 7: 72b-8:18 25 oktober 2020
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Vertelling 8–12 jaar

Als het boek opengaat
Bij Jeruzalem is een plein. Het plein is groot en glimt. Het is net zo mooi als de stad 
Jeruzalem. De Israëlieten hebben de stad weer opgebouwd. Het is een stad geworden 
om trots op te zijn. De stad herinnert de mensen aan wat God ooit had beloofd: ‘Ik 
haal jullie weg uit Egypte. Ik breng jullie naar het land dat ik jullie beloof. Daar mag je 
vrij zijn.’

Het is druk op het plein. Mensen zitten bij elkaar en praten opgewonden. Het is het 
begin van een feestweek. Het Loofhuttenfeest. De Israëlieten zijn de bergen in gegaan. 
Ze kwamen terug met hun armen vol takken. Daarmee hebben ze hutten gebouwd. Op 
het dak van hun huis. In de voortuin. En zelfs op het plein. De hele stad is versierd met 
de huisjes. 
De hele week slapen de Israëlieten in hun zelfgemaakte hut. Ze denken terug aan 
de tijd dat het volk op weg ging uit Egypte. Aan hoe ze elke avond hun tent moesten 
opzetten om daarin te slapen. Ze hadden geen eigen huis, maar een tent. Een beetje 
zoals de loofhutten die nu gebouwd zijn. 
Midden op het plein staat een verhoging. Die is speciaal gemaakt voor dit moment. 
Dan komt Ezra het plein opgelopen. Ezra is een profeet, een boodschapper van 
God. Ezra loopt het plein op en de mensen worden stil. Ze kijken hoe Ezra naar de 
verhoging loopt. Ezra houdt een boek vast. Ze weten: Dat boek, daar gaat het om. Dat 
is het belangrijkst. Daarin staan de wetten van God geschreven. Het is om stil van te 
worden. 
Ezra klimt de verhoging op. Hij opent het boek. De mensen gaan staan. 
‘Prijs de Heer’, zegt Ezra. Hij houdt het boek omhoog. 
‘Amen!’ zeggen de mensen. Ze knielen op de grond en buigen diep. 
Dan is het weer stil. De mensen luisteren naar de uitleg van de wet van God. De 
mensen knikken. Nu snappen ze het een stuk beter. Het maakt ze ook verdrietig. Ze 
bedenken dat het onmogelijk is om zich aan al die regels te kunnen houden. 
‘Huil niet’, zegt Ezra. ‘Wees blij! Er is zoveel te ontdekken en te leren. Elke dag weer!’ 
Zo is het. Elke dag gaat de het boek open. En elke dag leren de mensen weer een beetje 
bij. En er wordt feest gevierd. Een week lang. 
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To do
Zet zelf de tien geboden midden op een bladzijde. Schrijf daaromheen welke uitleg en 
aanvullingen je erbij wil opschrijven. Net zoals in de Talmoed.

8-10 jaar

l
Gesprek: Als het boek opengaat, dan 

wordt de wet voorgelezen en uitge-

legd. Wij kennen de tien geboden. 

Hoe zouden we deze kunnen uitleggen aan 

elkaar? Maak groepjes en geef elk groepje een 

gebod. Ze bedenken een goed uitleg en vertel-

len die aan de andere groepjes.

p
Spel: Als Ezra het boek opendoet, gaan 

de mensen staan. Als Ezra God dankt, 

dan knielen de mensen neer. Bedenk 

met de kinderen een ritueel voor als het boek 

(de Bijbel) opengaat. Wat vinden ze mooi en 

passend?

s
Creatief: Haal oude boeken bij de 

kringloop en snijd een deel van de 

bladzijden weg. Er ontstaat een 

geheime opbergplek. Laat de kinderen zelf 

hun boek versieren. Thuis geven ze dit boek 

een plek in de boekenkast. Ze kunnen hier 

waardevolle dingen in stoppen. 

Of maak een hut van stroken papier en ijs-

stokjes.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Er gebeurt van alles als het 

Ezra het boek opendoet. Door de 

uitleg die gegeven wordt, lijkt God 

ook meer een ‘open boek’, te zijn. Wie is voor 

jou een open boek en waarom? Voor wie ben 

jij een open boek?

z
Schrijven: Beschrijf een ritueel 

bij jou in de kerk. Schrijf pre-

cies op wat er gebeurt. Waarom 

zou dat zo gaan, denk je?

p
Spel: Kies een Bijbeltekst uit en verdeel 

de kinderen in groepjes. Elk groepje 

bedenkt een uitleg van de Bijbeltekst en 

deelt die met de andere groepjes. Ze bevragen 

elkaar kritisch en proberen samen tot een 

goede uitleg te komen.

Weetje
Binnen het Jodendom gebruikt men de Talmoed. Dat is een boek waarin de 
Bijbelteksten uitgelegd en toegelicht worden. De tekst staat in het midden van de 
bladzijde. Daaromheen staan de commentaren en de uitleg. Die worden steeds weer 
aangevuld; zo blijft de Talmoed groeien.
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Stel je voor dat iemand tegen je zou zeggen: ‘Ik houd van je op 
dinsdagmiddag en op vrijdag.’ Zou je dat geloven? Waarom wel 
of niet? Houden van gaat altijd door. Als je van iemand houdt 
doe je dat altijd, elke dag opnieuw. Vraag maar aan je vader of 
moeder, die vast ook veel van jou houdt.

Vandaag vertelt Jezus over geloven. Geloven lijkt op ‘houden 
van’. Jezus zegt dat je van God kunt houden met heel je hart: 
niet zomaar een beetje, niet alleen af en toe, maar helemaal. In 
de eigen ruimte horen de kinderen daar meer over.
 
Verhaal
De man die tot twee leerde tellen
Er was eens een wijze man.
Hij kon op zijn gemak achterstevoren tot duizend tellen, en 
misschien nog wel verder ook.
Hij sprak wel twintig talen dwars door elkaar heen.
En hij wist ook veel van de Bijbel.
Hele Bijbelboeken kende hij uit zijn hoofd. En hij kende wel 613 
wetten en regels die in de Bijbel stonden. Aan die regels hij zich 
niet altijd. Hij vond het wel goede regels hoor, maar ze waren 
soms ook een beetje lastig en vervelend. Daarom had hij voor 
zichzelf bedacht: Ik houd mij elke dag een uur lang aan alle 
regels. Dat is al heel wat.

Op een dag kwam die man bij Jezus. ‘Ik ken alle weten en regels 
uit mijn hoofd,’ zei de man. ‘En u? Kent u ze ook? En weet u 
ook wat de belangrijkste is?’ Jezus glimlachte vriendelijk naar 
de man. Hij zei: ‘Voor mij zijn twee regels echt belangrijk. De 
eerste is: ‘Houd van God met heel je hart. Dus niet een klein 
beetje. Niet een uurtje per dag ofzo, nee: de hele dag door, 
elke minuut, elke seconde. Bij alles wat je doet, bij alles wat je 
denkt en bij alles wat je zegt hoor je bij God. Dat moet je nooit 
vergeten. Dat is het allerbelangrijkste.’ De wijze man dacht aan 
het uurtje per dag dat hij zich aan de wetten hield. Hij werd 
een beetje rood. ‘En… en de tweede regel?’ vroeg hij zachtjes. 
‘De tweede regel,’ zei Jezus, ‘is dat je moet houden van andere 
mensen. Niet alleen maar een klein beetje, en niet alleen van 
sommige mensen. Je moet houden van andere mensen zoals 
je van jezelf houdt. Begrijpt u dat?’ De wijze man knikte. Hij 
begreep het best. ‘Doe deze twee dingen,’ zei Jezus. ‘Houd van 
God en houd van andere mensen. Dan weet je waar het in de 
Bijbel om gaat.’ 

De wijze man ging weer naar huis. Hij kon nog steeds 
achterstevoren tot duizend tellen. Maar vandaag had hij toch iets 
nieuws geleerd. Hij had tot twee leren tellen. Dat zou hij vast 
niet meer vergeten!

Werkvormen

l
		Gesprek: Wanneer vinden jouw mama en papa jou lief ? 

Alleen als je thuis bent? Of ook als je op school bent? En 
als je slaapt? En jij? Wanneer vind jij je papa en mama 
lief ? Vindt God jou lief ? Altijd? Overal? Is dat fijn?  
De man in het verhaal hield zich alleen maar soms aan de 
regels van God. Wat vind je daarvan? 

p
	 	Spel: Wie kan er ook achterstevoren tellen? Een paar 

kinderen die dat willen, mogen het aan de rest laten 
horen. De man in het verhaal kon het heel goed. Maar 
toch leerde hij nog iets: hij leerde tot twee tellen. Weet 
iemand nog welke twee dingen hij moest onthouden?

o
		Tekenen: Maak op een groot vel papier vakjes. Teken 

daarin dingen die je vaak doet door de week of in het 
weekend. Hoe doe je dat op een manier, die lief is voor 
anderen? Teken dat erbij. Voorbeeld: eten. Teken een 
boterham. Teken een hand erbij, omdat je ook een 
boterham kunt geven aan iemand anders aan tafel.

m	 	Lied: Duizend woorden 
‘Vertelt u mij toch,’ zei een zeer wijze man 
die op een dag bij Jezus kwam:

 ‘Wat is het eerste dat God van ons vraagt, 
hoe wil hij dat ik me gedraag?’

 En dit is wat Jezus zei:

 Duizend woorden laten weten 
hoe Gods toekomst eens zal zijn. 

 Eén woord mag je nooit vergeten,

 het verjaagt verdriet en pijn. 
De liefde, de liefde, de liefde.

 Liefde voor God en ook voor elkaar 
De liefde, de liefde, de liefde.

 Liefde maakt toekomst nu al waar.

 Tekst: Erik Idema 
Muziek: Gerard van Amstel 

 Beluister dit lied op  
 www.kindopzondag.nl.

Vieren en vertellen
Geloven is een dagtaak

Matteüs 22:34-46 25 oktober 2020
 
Gemeenschappelijk leesrooster en R.K. Lectionarium, A-jaar
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