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Bouwers in de Bijbel 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 
 

We doen de Bijbel open en zoeken naar bouwers in de Bijbel. 
Het Bijbelrooster wijst je de weg naar verschillende 
bouwwerken, hun bouwplannen en de uitvoering ervan. In het 
Bijbelboek Nehemia lezen we over biddend bouwen en de raad 
die Nehemia geeft voor en tijdens het bouwen. Raad, ook voor 
bouwvakkers van nu. Maar de Bijbel leert ons ook over een wijze 
en een dwaze bouwer. En je leest over het bouwplan van de 
rijke dwaas. Bij het bouwen is veel bouwmateriaal nodig. Maar 
het allerbelangrijkste is de zegen van de Heere lezen we in 
Psalm 127. Het hemels Jeruzalem heeft ook een Kunstenaar en 
Bouwmeester, het is God. 
Lees maar in Hebreeën 11:10 wat Abraham verwachtte. 
Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker 
Kunstenaar en Bouwmeester God is. 
“Welzalig, HEER, die op U bouwt 
en zich geheel aan U vertrouwt.” 
 

11 april  Noach bouwt de ark 
Lezen:   Genesis 6:9-22 
Zingen:  Psalm 104:5 

➢ Wat zegt God van de mensen op de aarde? (vers 13) 
➢ Wat zegt God van Noach? (vers 18) 
➢ Welke opdracht krijgt Noach? Wat gaat er gebeuren? 

 
12 april  Spraakverwarring 
Lezen:   Genesis 11:1-9 
Zingen:  Psalm 12:8 

➢ Weer lezen we over bouwen. Was dit bouwen in opdracht van God? Waaraan zie je 
dat?  

➢ Wat was de straf? 
➢ Noem voorbeelden in deze tijd over spraakverwarring. 

 
13 april  De tempelbouw 
Lezen:   1 Koningen 6:1-14 
Zingen:  Psalm 135:12 

➢ Hoe wordt de tempel ook wel genoemd? (vers 1) 
➢ Waarom was het zo stil bij de tempelbouw? (vers 7) 
➢ Wat zegt de Heere tegen het volk? (vers 13 en 14) 
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14 april  Bouwplan 
Lezen:   Nehemia 2:1-10 
Zingen:  Psalm 124:1 

➢ Welke plannen heeft Nehemia? (vers 3) 
➢ Waarom lukt het plan zo goed? (vers 8) 
➢ Hebben wij ook eerst de Heere nodig voor we onze plannen maken? 

 
15 april  Bouwbesluit 
Lezen:   Nehemia 2:11-20 
Zingen:  Psalm 125:1 

➢ Wat betekent: God had het in mijn hart gegeven (om de muur te bouwen)? (vers 12) 
➢ Nehemia vertelt alles aan de overheid (vers 18). Doen wij dat ook als we iets moeten 

doen waar toestemming voor nodig is? Noem voorbeelden. 
 
16 april  Het wapen van de spot 
Lezen:   Nehemia 4:1-6 
Zingen:  Psalm 123:2 

➢ Waarom is het wapen van de spot zo erg? (vers 2 en 3) 
➢ Gebruikt de satan nu ook nog het wapen van de spot tegen God en Zijn werk? 
➢ Welk wapen moeten wij dan gebruiken? 

 
17 april  Bid en werk 
Lezen:   Nehemia 4:7-12 
Zingen:  Psalm 123:1 

➢ Welke dingen zie je in dit stukje over bid en werk? (vers 9) 
➢ Welke lessen zitten hierin voor ons? 

 
18 april  Raad voor bouwers 
Lezen:   Nehemia 4:13-23 
Zingen:  Psalm 91:1 

➢ Welke raad geeft Nehemia aan de bouwers? (noem verschillende dingen) 
➢ Wat kunnen bouwers van nu met deze raad doen? (vers 14) 

 
19 april  Plan van de vijand mislukt 
Lezen:   Nehemia 6:1-10 
Zingen:  Psalm 9:20 

➢ Op welke manier proberen vijanden Nehemia in de val te lokken tijdens het bouwen? 
➢ Wat kun je van het korte gebed van Nehemia leren? (vers 9) 

 
20 april  Biddend bouwen 
Lezen:   Nehemia 6:11-19 
Zingen:  Psalm 122:1 

➢ In hoeveel dagen was de muur herbouwd? 
➢ Wat merkten de vijanden toen ze de herbouw van de muur zagen? 
➢ Vul eens in hoe je nu als bouwvakker biddend kunt bouwen? 

 
21 april  Wijze en dwaze bouwer 
Lezen:   Matthéüs 7:24-29 
Zingen:  Psalm 73:13 

➢ Wie wordt vergeleken met een wijze en wie met een dwaze bouwer? 
➢ Welk onderwijs zit er in deze gelijkenis voor ons? 
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22 april  De rijke dwaas 
Lezen:   Lukas 12:13-21 
Zingen:  Psalm 49:2 

➢ Hoe zag het bouwplan er uit van de rijke dwaas? 
➢ Waarom wordt hij een rijke dwaas genoemd? 
➢ Wanneer ben je rijk en geen dwaas? 

 
23 april  Gods zegen nodig 
Lezen:   Psalm 127 
Zingen:  Psalm 127:1 

➢ Wat is er altijd nodig bij het bouwen? 
➢ Is hetzelfde ook nodig voor alle andere dingen die we doen? Geef eens voorbeelden. 

 
24 april  God als bouwmeester 
Lezen:   Hebreeën 11:1-10 
Zingen:  Gebed des HEEREN:3 

➢ Wie is de Bouwmeester van het hemels Jeruzalem? 
➢ Wat is het verschil met de tenten waarin de Oudtestamentische gelovigen woonden en 

de hemelstad? 
➢ Wat zijn de fundamenten van die stad? 
➢ Waar bouwt God nog steeds aan? 

 


