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Ne he mia

en
v e r b i n d t j o ng e r

nummer 5a

deze is van:

Het is stil in de klas. De tafels

ging slapen, heeft ze aan de Heere

staan uit elkaar. De meester deelt

gevraagd of Hij haar wilde helpen.

de Cito-toets van rekenen uit.

En nu ligt de toets voor haar. Ze

“Even wachten met het open doen
van het boekje, jongens en meisjes…”
zegt hij. “Ja, nu heeft iedereen er
één. Doe het nu maar open.

Succes er mee! Doe goed je best!”
Rose doet haar boekje open. Ze
zucht diep. Cito-toets van rekenen. Ze vindt rekenen altijd zo
moeilijk. Ze snapt het vaak pas, als
de meester het twee keer heeft
uitgelegd. Gisteravond, voordat ze
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ziet de sommen, maar het lijkt wel
of er een waas voor haar ogen zit.
Ze begrijpt niets van de sommen.
Rose zucht weer. Ze bidt zachtjes:
Heere, wilt U helpen? Ze vouwt
haar handen niet en sluit haar

ogen ook niet. Dan kijkt ze weer
naar de sommen. De waas is weg
en ze begint te rekenen. Rose is op
tijd klaar. Het viel alles mee. Wat is
de Heere goed voor haar!
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Weet je het nog?
1. Hoe heette de koning bij wie Nehemia werkte?
 Arthahsasta

4. Hoe heette de vijanden, die het

werk probeerden tegen te houden?

 Farao

 Sanballat, Tobia en Gesem

 Ahasvéros

 Sanballat en Gesem

2. Waar was Nehemia geboren?		
 Israël

 Egypte
 Babel

3. Wat moest er nog opgebouwd worden

 Tobia en Gesem

5. N a hoeveel dagen was de muur klaar?
 Acht en veertig
 Twee en vijftig
 Honderd

in de stad Jeruzalem?
 De muren

 De muren en de poorten
 De tempel

Illustratie uit: Bijbelse vertellingen door H. van Dam (Uitgeverij Den Hertog).
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Om over te praten
1.

In Nehemia 2: 4 en 5 staat dat Nehemia bad en gelijk
tot de koning sprak.
a. Hoe noem je zo’n heel kort gebed?
b. Wat is belangrijk als je bidt?
c. Waar mag je om bidden?

2.	Lees vraag en antwoord 117 van de Catechismus.
Wat voor gebed wil de Heere verhoren?

3.	Sanballat en Tobia bespotten Nehemia en de bouwers.

a. Gebeurt het nu ook nog wel, dat er gespot wordt met
mensen die de Heere dienen?
b. Kun je hier voorbeelden van geven?

4.	Nehemia zei: God van de hemel, Die zal het ons doen gelukken!
a. Hoe kwam het, dat Nehemia hier zo zeker van was?
b. Hoe kun je er zeker van zijn dat de Heere jou
wil helpen in moeilijke dingen?

Illustratie uit: Bijbelse vertellingen door H. van Dam (Uitgeverij Den Hertog).
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P uzzel

Vul de onderstaande woorden in. Soms is er al een letter van een woord ingevuld.
In sommige vakjes staat een cijfer. Schrijf de letters van de vakjes met een cijfer
in het juiste vakje onder de puzzel. Dan weet je wat de naam Nehemia betekent.
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De naam Nehemia betekent:
1

8

13

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

