Nehemia herbouwt de stadsmuren

De muur
Nehemia heeft belangrijk werk. Hij mag de wijn
inschenken voor de koning van een groot en
machtig rijk. Maar vandaag ziet Nehemia er
helemaal niet goed uit. Hij is bleek, zijn ogen zijn
roodomrand. Hij kijkt somber.
‘Wat is er toch, Nehemia?’ vraagt de koning, terwijl
hij de beker met wijn aanpakt van Nehemia ‘Ben je
ziek? Zo ken ik je helemaal niet!’ Nehemia schrikt
ervan: ‘O koning, u weet toch dat ik eigenlijk niet uit
uw land kom? Ik kom uit een ander land, uit een
stad hier ver vandaan: Jeruzalem. Hoe kan ik niet
verdrietig zijn als Jeruzalem helemaal kapot is en de
poorten van de stad verbrand zijn?’
De koning kijkt bezorgd. ‘Kan ik iets voor je doen?’
vraagt hij. Nehemia bidt snel in gedachten om Gods
hulp. Hij gaat iets vragen aan de koning wat hij heel
spannend vindt, maar dit is zijn enige kans. ‘Ik wil
mijn stad zo graag weer opbouwen,’ zegt hij. ‘Mijn
stad in het land van mijn familie. Mag ik teruggaan
naar Jeruzalem? Alstublieft?’
De koning denkt even na en dan knikt hij. Hij heeft
zijn beslissing genomen: ‘Jij mag terug naar
Jeruzalem.’
Het is een paar weken later. Nehemia is in de stad
Jeruzalem aangekomen. Als eerste gaat hij kijken bij
de stadsmuren. Dat zijn dikke muren die in een
grote kring om de huizen en gebouwen van
Jeruzalem heen zijn gebouwd. Ze beschermen de
stad tegen rovers en soldaten, maar Nehemia heeft

gehoord dat ze helemaal kapot zijn. Hij moet ze
onderzoeken om te kijken wat er nog van over is,
maar helaas kan hij de muren niet bekijken als het
dag is. Want Nehemia heeft al snel gemerkt dat
Jeruzalem vijanden heeft, mensen die helemaal niet
willen dat de stad en de muren weer opgebouwd
worden. Die mensen willen juist dat Jeruzalem arm
en zwak blijft en daarom moet Nehemia de
stadsmuren heel stiekem bekijken, in het
pikkedonker.
Nehemia rijdt op zijn paard langs de muren. Hij
heeft al geregeld dat een paar mannen hem kunnen
helpen. Daar is Nehemia goed in, in dingen regelen.
Daarom heeft God hem ook uitgekozen om te
helpen met het bouwen van de muur! De helpers
van Nehemia lichten hem bij met een fakkel. In het
licht van de vlammen ziet Nehemia de muur.
‘Het is verschrikkelijk,’ fluistert hij. De muren zijn op
sommige plekken zo erg ingestort dat Nehemia niet
eens verder kan rijden. Bij een paar stukken moet
hij over de resten van de muren heen klimmen,
omdat het pad vol met gevallen stenen ligt.
Nehemia voelt zich steeds verdrietiger als ze verder
rijden, maar als ze eenmaal bij de verbrande
poorten komen, groeit er ook iets nieuws in hem.
Nehemia weet ineens heel zeker dat dit zo niet kan.
Er moet hier iets gebeuren!
Als het ochtend wordt, gaat Nehemia naar de
mensen van het volk toe. Nu niet in het donker,
maar in het volle licht. Nehemia weet nu zeker wat
hij moet doen. Nehemia spreekt tegen het volk, en

op zo’n manier dat alle mensen naar hem luisteren.
‘Wij gaan de stadsmuren repareren!’ roept
Nehemia ‘En God zal ons beschermen!’

Om de verborgen boodschap op de muur van de poort van Jeruzalem te vinden, moeten alle
letters (stenen) die meer dan vijf keer voorkomen roodbruin gekleurd worden. De letters die
overblijven vormen samen een tekst uit de Bijbel. Weet jij welke?

