
Bijbelstudie Nehemia 8 – hulpblad jeugdwerker 
Lees hieronder een suggestie voor antwoorden in de tabel. Door zo precies een hoofdstuk door te gaan doe je 
twee dingen 

- Je laat ervaren dat bij precies lezen je meer ontdekt over de inhoud van de bijbel. 
- Je laat zien hoe de relatie van God met zijn volk vorm krijgt in die tijd, een mooie opstap om te 

bespreken hoe dat nu zit. 
 

Nehemia 8 Wat doet het  volk? Waarom doet het volk dat? 

vs 1 Bij elkaar komen en vragen om het boek met 
Gods woord. 

Men wil graag Gods wil kennen en wil daar sámen 
naar luisteren omdat ze beseffen dat Gods woorden 
van levensbelang zijn. 

vs 3-5 
 

Aandachtig luisteren. 
Iedereen gaat staan. 

Men vindt het belangrijk Gods woorden te horen (net 
terug uit de ballingschap die een gevolg was van 
ongehoorzaamheid, men wil Gods wil goed kennen!) 
Staan is teken van eerbied. 

vs 6 Ezra looft God en het volk beaamt dat, knielt en 
aanbidt God. 

God loven en aanbidden om zijn grootheid, en het feit 
dat Hij wil spreken tot het volk. 
 

vs 8 De hoorders gaan begrijpen wat God wil (door 
de uitleg). 

Horen alleen niet voldoende, ook begrijpen (zie ook vs 
3). 

vs 9 Het volk krijgt tranen in de ogen vanwege de 
boodschap van Gods wet. 

Besef van eigen zonde en ongehoorzaamheid, terwijl 
God hen juist gered had (uit de ballingschap). 

vs 10-12 Het volk viert feest met een maaltijd vanwege 
de vreugde die God geeft  

Vreugde dat God verder wil met dit volk, Hij wil niet 
weer straffen, maar hun Zijn wil onderwijzen  

vs 13 Verder verdiepen in Gods wet  Men weet hoe belangrijk het is te horen bij de God 
van hun redding en wil goed weten hoe je Hem moet 
dienen. 

vs 16 Mensen halen takken en bouwen hutten en 
volgen zo het bevel van God op, dat geeft grote 
vreugde. 

Men gehoorzaamt Gods richtlijnen en brengt ze in 
praktijk  

vs 18 Dagelijks leest men uit Gods woord, en doet wat 
God voorschrijft.  

Niet eenmalig Gods wil willen kennen, maar dat 
voortaan willen doen (zie ook boven). 

 
Bespreekvragen: 

- In de voorgaande lessen leerde je dat God een relatie met zijn volk wil, het verbond. Laat met dit 
bijbelgedeelte zien hoe die relatie eruitziet in de dagen van Nehemia. 

- Markeer of onderstreep in de beide kolommen dingen die ook voor jou gelden. Waarom wel/niet? 
- Welke tip zou je jezelf of een ander geven naar aanleiding van deze bijbelstudie? 

 



 


