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Perzië, een machtige natie, 
regeerde de wereld.  En koning 
Artaxerxes regeerde Perzië.  
Dat maakte hem 
de machtigste 
heerser van 
de wereld.



Eén van de belangrijkste helpers 
van de koning was een joodse 
man genaamd 
Nehemia.



Zijn taak was om het voedsel 
van de koning te proeven om 
te voorkomen 
dat de koning 
vergiftigd 
zou worden.



Op een dag kwam Nehemia voor
de koning met een heel verdrietig
gezicht.  De koning wilde weten

wat er mis was.
“O koning, leef in

eeuwigheid,”
zei Nehemia.



“Ik ben verdrietig omdat de stad
waar mijn vaderen begraven liggen
in puin ligt en de poorten zijn

verbrand.”



Nehemia sprak over Jeruzalem, 
die door de oorlog vele jaren
daarvoor vernietigd was.



Koning Artaxerxes vroeg: “Wat is dan
je wens?”  “Laat me naar Jeruzalem
gaan, dan kan ik het herbouwen,” 
pleitte Nehemia.



Koning Artaxerxes gaf vriendelijk 
toestemming.  Hij gaf Nehemia ook 
officiële brieven mee om hem te 
beschermen tijdens 
zijn 
reis.



De koning hielp zelfs nog
meer.  Hij gaf Nehemia een
brief voor Asaf, het hoofd
van de koninklijke bossen.



Asaf kreeg het bevel om al
het hout dat Nehemia vroeg
te geven om zo de stadsmuren
te kunnen bouwen.



Toen Nehemia in Jeruzalem 
aankwam, verzamelde hij de 
ambtenaren van de 
stad en zei:



“We zijn hier in de problemen.  De 
stad ligt in puin en de poorten zijn 
verbrand.  Laten we beginnen 
met de wederopbouw.” 



Hij vertelde hen dat koning 
Artaxerxes het goedgekeurd had 
en, het belangrijkste was, God 
stond aan hun 

kant.



Nehemia’s geloof en enthousiasme
moet de mensen hebben geïnspireerd.  
Zij stemden in, zeggende: “Laten we 
het weer opbouwen.”



Nehemia vertelde elk gezin
welk stuk van de muur zij
moesten herstellen.



Maar niet iedereen was het erover
eens dat de muur
herbouwd zou worden.



Een man genaamd Sanballat, en zijn
twee vrienden Tobia en Gesum, 
waren niet Joods, …



… en ze wilden niet dat de muur
herbouwd en de poorten gerepareerd
zouden worden.



Toen het werk verder ging, werd
Sanballet erg boos.  Hij en zijn
vrienden bespotte de Joden.



Tobia zei: “Als ze klaar zijn met het 
bouwen van die nietige muur, kan 
een kleine vos maken dat 
het afbrokkeld.”



Nehemia gaf geen antwoord.  
Integendeel, hij bad dat God 
met hen zou afrekenen.



Toen de spottende beledigingen 
geen effect bleken 

te hebben, ...



... besloten ze samen tegen 
Jeruzalem te strijden en zoveel 
mogelijk problemen te 

veroorzaken.



Nogmaals bad Nehemia God om hulp.  
Ook plaatste hij een bewaker dag 
en nacht, zodat ze niet 

overrompeld zouden 
worden.



De Joden werkten zo hard dat ze 
moe werden.  Sommigen werden 
bang dat de 
vijand zou komen 
en hen zou doden 
terwijl ze bezig 
waren.  Toch zou 
Nehemia niet 
stoppen met 
het project.



Hij zette bewakers 
rond de arbeiders 
en herinnerde 
hen eraan dat 
God aan hun kant 
stond en God is 
krachtiger dan 
de vijand! 



Nehemia
probeerde
een goed
voorbeeld
te zijn.



Koning
Artaxerxes 
had hem tot

gouveneur van  
Jeruzalem

gemaakt, met het
recht op voedsel
en geld, maar dat
deed hij niet.



mensen zodat de 
muur herbouwd
werd.  Hij
gebruikte zijn
eigen geld om 
eten te
kopen. 

Hij werkte 
hard samen 
met de



Tenslotte waren de mensen klaar 
met de muur, en alleen de deuren 
moesten nog geplaatst worden in 
de belangrijkste poorten.



Toen Sanballet, Tobia en Gesam 
gehoord hadden dat er geen gat 
meer in de muren was, maakten ze 
een plan om Nehemia te schaden.



Ze verzonden berichten aan 
Nememia om hen te ontmoeten 
op een plaats genaamd Ono.



Maar Nehemia wist dat ze prober-
den hem met een truc uit de stad te
halen, zodat ze hem konden schaden.  
Hij schreef terug om hen te vertellen

dat hij zijn werk
niet zou
verlaten
om hen te
bezoeken.



De muur was 
eindelijk klaar, 
en Nehemia
stelde bewakers

aan om het te
beschermen.



Hij maakte ook 
een regel dat 
de poorten niet 
mochten worden 

geopend 
tot ver nadat de 

zon opkwam.



‘s Nachts 
moesten 
ze worden 

gesloten en 
vergrendeld.



Nu de stad veilig was, kwamen vele
joodse ballingen uit verschillende
delen van 
de wereld
terug naar
Jeruzalem.



Nehemia moet erg blij zijn geweest
toen hij klaar was met de baan die  
God hem gegeven had, ondanks alle

hindernissen.



Hij bleef in Jeruzalem en hielp de 
mensen altijd God te gehoorzamen.



“De Grote Muur van Nehemia”

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in 

Nehemia

“Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.”

PSALM 119:130 



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over 
onze God, die ons geschapen heeft en die wil 

dat wij Hem kennen.  God weet dat wij 
verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij noemt 

dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de 
dood, maar God houdt zoveel van ons dat Hij 

zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te 
sterven aan het kruis en zo de gevolgen van 
onze zonden te dragen.  Jezus werd weer 

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus 
gelooft en aan Hem vraagt je zonden te 

vergeven, dan zal Hij dit doen.  Hij zal komen 
en voortaan in jouw hart leven en jij zult 

voortaan met Hem leven.



Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg 
dan het volgende tot God: Lieve God, ik 

geloof dat Jezus voor mij gestorven is en 
nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik 
nieuw leven ontvang en op een dag voor 

altijd met U samen kan zijn.  Help mij te 
leven voor U als uw kind.  Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere 
dag! Joh. 3 vs 16
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