gezinsdagboek
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Kleur deze plaat in en haal hem uit het boekje. Plak je kleurplaat op
karton of stevig papier en knip in kleine stukjes. Klaar? Puzzelen maar!
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ZINGEN
Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel Op Toonhoogte van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje afgedrukt. Zingen helpt kinderen om de inhoud van het verhaal te verwerken.
Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun je God de lof en dank
brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het samen zingen ook in je
gezin een plek te geven.
Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren
maken (eventueel zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien
mogelijk in canon.

BIDDEN EN DANKEN
Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden.

GESPREKSVRAGEN
Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en
de boodschap.
Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee
kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jonge kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen
kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld: ‘waarom vind je…?’ of ‘hoe denk
je…?’

DOE-OPDRACHT
Beschrijving van een doe-opdracht om met elkaar als gezin uit te voeren.
De plek van de beschrijving (voor of na het bijbellezen) geeft aan of de opdracht geschikt is om als introductie te doen of juist als afsluiting. Het doen
van dit soort opdrachtjes is niet alleen leuk, maar ook functioneel. Kinderen
onthouden de boodschap beter als deze gecombineerd wordt met een stukje
‘ervaring’ en ‘doen’.
Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtjes alvast door in verband
met de (kleine) voorbereiding die het vraagt.

BIJBELLEZEN
Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen.
Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbeltje voor zich hebben, zodat ze zelf kunnen meelezen (evt. hardop ieder een vers). Ook is het
met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. Zoek
een kinderbijbel/bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of vraag wat
je ziet.

Hoe werkt het gezinsdagboek?

Gezinsdagboek
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ZINGEN
●● Psalm 62:5,7,8
●● OTH 286 - Neem mijn leven, laat het, Heer / OTH 496 - God heeft een
plan met je leven

BIDDEN
●● Vraag of de Heere je laat zien op welke manier je Hem vandaag kunt
dienen.
DANKEN
●● Dank dat de Heere je wil helpen om de dingen te doen die Hij belangrijk
vindt.

DOE-OPDRACHT
Nehemia gaat Jeruzalem opnieuw opbouwen. Dat is zijn ‘arbeid’, het werk
dat hij mag doen. Voor de mensen van Israël, maar ook voor God.
●● Praat erover wat jullie ‘arbeid’ is - waar ‘bouwen’ jullie aan? Welke dingen doe je voor jezelf, voor de mensen om je heen en voor God?
●● Maak een tekening van iedereen die bij jullie in huis woont. Geef elk
‘poppetje’ een eigen praatwolkje. Schrijf of teken daarin wat zijn of haar
‘bouwwerk’ is en bid samen of God jullie werk wil zegenen.

GESPREKSVRAGEN
● Kom even terug op de leesvraag:
Aan welke stad denkt Nehemia?
● Waarom wil Nehemia zijn hoge baan voor een tijdje opzeggen?
● Waarom gelooft Nehemia dat het bouwen zal slagen?
● Waar ga jij deze biddag vooral voor bidden?

roept hij de mensen bij elkaar en vertelt van zijn plannen om de stad veilig
te maken. Alles moet weer opgebouwd worden. Als de mensen dat horen,
worden ze heel blij. Nehemia spreekt hen moed in door te zeggen: ‘De God
van de hemel, Hij zal ons doen slagen. En wij, Zijn dienaren, zullen opstaan
en gaan bouwen!’

WOENSDAG

Een biddende bouwer
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Na een lange reis komen ze in Jeruzalem aan. Nehemia neemt een paar
dagen rust en gaat dan in de nacht de muren bekijken. Dat valt hem erg tegen. Hij ziet grote gaten in de muur en verbrande poorten. De volgende dag

Daarna vraagt Nehemia aan de koning: ‘Mag ik naar Jeruzalem gaan om de
stad weer op te bouwen?’ De koning denk even na; hij vraagt: ‘Hoe lang denk
je weg te blijven?’ Als Nehemia de tijd noemt, knikt de koning. Nehemia vraag
aan de koning om brieven waarin staat dat iedereen hem helpen moet. De
koning geeft bewakers mee om Nehemia onderweg te beschermen.

De koning ziet dat er iets mis is en vraagt: ‘Waarom ben je verdrietig, terwijl
je niet ziek bent?’ Nehemia schrikt. Toch zegt hij heel eerlijk: ‘Waarom zou
mijn gezicht niet verdrietig staan, als de stad waar mijn familie gewoond heeft
verwoest ligt en de poorten er verbrand bij liggen?’ De koning antwoordt: ‘Wat
wil je dan graag?’ Dan doet Nehemia een kort gebed. We noemen dat een
schietgebed. Gelukkig wil God ook naar een kort gebed luisteren!

EEN BIDDENDE BOUWER
Er is wijn voor de koning klaargezet. Nehemia moet daar eerst iets van drinken, voordat hij de wijn aan de koning geeft. Altijd heeft Nehemia daar een
vrolijk gezicht bij. Maar zijn gedachten zijn nu bij de puinhoop van Jeruzalem.
Het is al vier maanden geleden dat hij daarover hoorde van zijn broer; vier
maanden waarin hij veel gebeden heeft.

Aan welke stad denkt Nehemia?
Nehemia 2: 1-5, 11-13 en 18-20

Welke opdracht gaf God aan koning Kores?
Ezra 3: 1-7
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TERUG NAAR HUIS!
Wat zijn de mensen blij! Koning Kores van de Meden en de Perzen geeft de
Joden hun vrijheid terug. Ze mogen weer naar hun eigen land Israël terugkeren! Zéventig jaar geleden was het dat ze uit hun land weggevoerd werden
naar het land Babel.
Waarom mogen ze nu ineens weer terug van de koning? In de Bijbel staat dat

Soms krijg je een opdracht die je niet verwacht. Ook in de Bijbel gebeurt dat.
De heidense koning Kores krijgt een opdracht van God Zelf... Benieuwd wat die
opdracht is? Luister maar...

DOE-OPDRACHT
● De oudste speler is als eerste aan de beurt en mag kiezen of hij voor doen,
durven of de waarheid gaat.
o Doen: zonder de opdracht te weten moet de speler de opdracht uitvoeren.
o Durven: als de speler de opdracht gehoord heeft, mag hij (of zij) bepalen
of hij het gaat uitvoeren.
o Waarheid: er wordt een vraag gesteld, waar de speler antwoord op moet
geven.
● De andere spelers bedenken samen een opdracht of vraag. Heeft de oudste speler de opdracht gedaan of de vraag beantwoord, dan is de volgende aan de beurt.

Leesvraag:
Lees samen:

Terug naar huis!

Leesvraag:
Lees samen:

MAANDAG

4

ZINGEN
●● Psalm 122:1
●● OTH 549 - U bent machtig (themalied)

●● Dank de Heere dat wij Hem nog steeds in vrijheid mogen dienen en dat
Hij voor je zorgt.

DANKEN

●● Bid om vrede voor Jeruzalem.

BIDDEN

GESPREKSVRAGEN
●● Kom even terug op de leesvraag:
Welke opdracht gaf God aan koning Kores? Denk je dat God nog steeds
opdrachten geeft? Wat vraagt Hij van jou?
●● Waarom beginnen de Joden niet direct met het bouwen van het altaar als
ze in Jeruzalem komen?
●● Het volk Israël viert nu nog steeds Grote Verzoendag. God wilde op die
dag de zonden van het volk vergeven, zodat het weer goed zou zijn tussen God en de mensen.
Weet jij wanneer ‘dé’ Grote Verzoendag was? Wie zorgde er op die dag
voor dat jouw zonden vergeven kunnen worden?

De mensen komen op het tempelplein bij elkaar. Het eerste wat ze doen is
het puin opruimen. Alle kapotte stenen moeten weg. Op dezelfde plaats als
vroeger bouwen ze nu een nieuw brandofferaltaar. Als dat klaar is, worden
de eerste offers gebracht. De Levieten grijpen naar hun muziekinstrumenten
en zingen liederen tot eer van God. Ze zijn zó blij dat ze weer in hun eigen
land zijn... De mensen zijn dankbaar dat ze weer offers aan de Heere kunnen brengen en dat Hij op Grote Verzoendag opnieuw hun zonden vergeeft!

De reis duurt een paar maanden. Als ze in Israël aankomen, krijgen de mensen eerst een half jaar de tijd om naar hun eigen grondgebied te gaan; daar
kunnen ze hun huizen weer opbouwen. In de zevende maand komen de
mensen samen in Jeruzalem. Die zevende maand is voor de Joden belangrijk. Dan vieren ze een aantal grote feesten, waaronder Grote Verzoendag.

hij zelf zegt: ‘De Heere, de God van de hemel, heeft mij opgedragen om een
huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem.’ En daarom mogen de Joden weer
terug naar hun land. De koning geeft hen 5400 voorwerpen mee die vroeger
uit de tempel gestolen waren.
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Wijs: OTH 360 - Samen in de Naam van Jezus
Tekst: Roel Bartels

Van de koning mag hij bouwen
en dan reist Nehemia.
Thuis gaat hij de muur aanschouwen
en vertelt zijn plan daarna.
God de Heer zal ons doen slagen!
Muur van steen en poort van hout.
Zegen ons Heer, alle dagen.
Deze schenker bidt en bouwt!

Zie je daar die schenker treuren?
’t Is een puinhoop in zijn land:
alle muren zijn vol scheuren
en de poorten zijn verbrand.
Daarom is hij zo verdrietig.
En dus bidt hij elke dag.
Want hij voelt zich klein en nietig
en smeekt of hij helpen mag.

Bij de Joden heerst er blijheid.
Ezra gaat naar Israël.
Koning Kores geeft die vrijheid:
‘Bouw Gods huis!’ is zijn bevel.
Eerst gaan zij het altaar bouwen
en een offer wordt geslacht.
Nu ze weer op God vertrouwen
worden dankoffers gebracht!

Gedicht

De biddende bouwer

Help jij de bouwer?

toch

niet

?

je

bent

waarom

zo

kijk
verdrietig

ziek

Je vindt de goede volgorde in het grijze vak. Wie vraagt dit? Welk antwoord geeft Nehemia?

Zet in de goede volgorde

X

X

Deze bouwer wil graag zijn muurtje afmaken. Help jij hem om de stenen te vinden?

© 2001 Celmar Music

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer

U bent die U bent

U bent machtig,…..

U bent de God van trouw en van liefde,
de God die eeuwig leeft,
de God die zelfs Zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft.
Dit goede nieuws wil ik vertellen,
ver weg en ook dichtbij,
en ook al valt dit soms niet mee,
U bent bij mij!

U bent machtig,…..

U bent de God van hemel en aarde,
de God van het heelal,
de God die alles weet en ziet,
ja, U bent overal.
U bent mijn Vader in de hemel,
ver weg en toch dichtbij,
want door Uw Heilige Geest
woont U in mij

U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk,
machtiger dan een koning
of een president.
U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk.
U bent de allerbeste,
U bent die U bent.

Themalied (OTH 549)

U BENT MACHTIG
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6. Wat een wonder mag dit heten:
God laat ieder die Hem dient
Zijn verbondsgeheimen weten.
Hij beschouwt hem als een vriend.
Op de HEER richt ik mijn blik;
door Zijn trouw laat ik mij leiden.
Als ik vastraak in een strik,
zal Hij mij opnieuw bevrijden.

2. HEER, leer mij Uw waarheid kennen
en Uw onderwijs verstaan.
Laat mij aan Uw wegen wennen,
help mij in Uw spoor te gaan –
God, U bent het die mij redt.
Hele dagen, hele nachten
ben ik hoopvol in gebed:
altijd blijf ik U verwachten.

Nieuwe psalmberijming

7. Gods verborgen omgang vinden
zielen waar Zijn vrees in woont.
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
naar Zijn vreêverbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten.
Hij die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend.
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
en waarheen G' Uw treden wendt.
Leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k blijf U al den dag verwachten.

Oude berijming

Themapsalm

THEMAPSALM PSALM 25

Waarom is Nehemia zo verdrietig?
Nehemia 1: 1-4 en vers 11

Een biddende schenker
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Maar op zekere dag krijgt Nehemia bezoek van zijn broer, die jaren geleden met Ezra terug is gegaan naar Jeruzalem. Nehemia vraagt: ‘Hoe is het
met onze hoofdstad?’ Zijn broer vertelt dan: ‘De tempel is wel opgebouwd,
maar de stad ligt verder nog vol puin. De muren zijn half afgebroken en
de stadspoorten zijn verbrand. Jeruzalem is een stad vol ellende.’ Als Nehemia dit hoort, moet hij huilen. Hij houdt van Jeruzalem en van zijn volk
Israël. Wat kan Nehemia doen?

EEN BIDDENDE SCHENKER
Niet alle Joden zijn met Ezra teruggekeerd naar Israël. Sommigen vinden
het in Babel zó goed, dat ze daar blijven wonen. Ook Nehemia blijft daar,
maar dat is omdat hij een belangrijke baan heeft bij de koning. Nehemia
is schenker. Hij moet alles wat de koning drinkt van tevoren proeven. De
koning vertrouwt hem en hij wil zijn eerlijke schenker niet graag kwijt.

DOE-OPDRACHT
●● Zoek samen via een online nieuwspagina naar nieuws waar je blij of
juist verdrietig van wordt.
●● Schrijf/teken ze op aparte briefjes en leg ze in twee groepen neer: een
‘blije’ en een ‘verdrietige’ groep.
●● Praat erover door. Waar zou God blij of verdrietig van worden, denk je?
Wat zou Hij daarmee kunnen of willen doen? Hoe kun jij ‘helpen’?

Leesvraag:
Lees samen:

DINSDAG
ZINGEN
●● Psalm 25:2,7 (themapsalm)
●● OTH 243 - Heer, ik kom tot U
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●● Dank God voor Zijn beloften aan ons; dank ook, dat Jezus voor ons stierf
op dé Grote Verzoendag (waar we het gisteren over hadden) en dat God
daarom onze zonden wil vergeven - omdat Hij dat beloofd heeft.

DANKEN

BIDDEN
●● Bid, net als Nehemia, om vergeving van zonden. Niet alleen voor die van
jouzelf, maar ook voor die van Israël en de mensen om je heen.

GESPREKSVRAGEN
●● Kom even terug op de leesvraag:
Waarom is Nehemia zo verdrietig?
● Nehemia bidt vier maanden lang.
a. Waarom, denk je?
b. Zou jij het volhouden om zo lang ergens voor te bidden? Waarom (niet)?
● Nehemia bidt, omdat hij weet dat God iets aan Israël beloofd had. Kun jij
iets noemen wat God aan ons beloofd heeft?

Hij gaat vasten en bidden en vertelt al zijn verdriet aan God. Hij zegt dat het
volk Israël straf verdiend heeft, omdat ze afgoden hebben vereerd. Hij zegt
dat het volk grote zonden heeft gedaan door de Heere te vergeten. Hij bidt:
‘U hebt gezegd dat we, als ons volk ontrouw wordt, dan overal onder de
volken verspreid zullen worden. Maar U hebt ook beloofd dat U, als het volk
zich zou bekeren, het volk dan weer zult terugbrengen in het beloofde land.
Wij zijn toch Uw volk! Heere, luister toch naar het gebed van Uw dienaar.
Help ons toch!’ Zo bidt Nehemia vier maanden lang. En hij meent het, want
hij bidt dit met zijn hele hart.

