
Israëlzondag 2020

Lesmateriaal  
kinderwerk

BOVENBOUW (GROEP 6-8)
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Bovenbouw groep 6-8 
Op het leven! – L’chaïm 
Lesdoel(en) Bespreek voordat je met de les begint met de kinderen wat ze vandaag gaan leren en 

check aan het einde wat ze hebben geleerd. 
Ø We gaan vandaag ontdekken dat de Here Jezus terug zal komen om het volk van 

Israël te herstellen. En dat vanuit alle volken van de aarde mensen naar Jeruzalem 
zullen komen om het Loofhuttenfeest te vieren. 

Voorbereiding Neem de complete lesuitwerking vooraf door (duur ca. 30 minuten). 
Printen: Bijlage 1, Bijbelteksten als je geen Bijbels hebt; Bijlage 2, voor ieder kind een 
vragenlijst; bijlage 3, voldoende voor ieder kind.  
Verwerking 1: Bereid een stoelendans voor op muziek. Het lied Sta op o kinderen van 
Israël is geschikt als enthousiasmerend nummer. Zorg voor goed geluid. 
Zorg voor plastic wijnglazen voor ieder kind. Deze zul je ook gebruiken bij verwerking 2. 
Bijbelverhaal: Beamer en computer. Bijbels. Bijlage 2, en als er geen Bijbels zijn ook 
bijlage 1. 
Verwerking 2: (Plastic) wijnglas voor ieder kind. Om te beschrijven: Om te beschrijven 
kun je de volgende zaken gebruiken: Porseleinstiften, nagellak of permanente stiften. 
Om te versieren: Washi tape, glitters, anders. 

Lesstructuur / planning 

Stel de les samen uit elementen die hieronder staan. Kies verwerking(en) uit die bij jou passen en bepaal 
hoeveel tijd je eraan wil besteden. Het is handig de hele les te printen en er tijden bij te zetten. 

Ontvangst van 

de kinderen  
10 minuten 

Ø Vertel wat ze vandaag gaan leren (zie lesdoel(en) hierboven). 
Ø Laat 2 of 3 kinderen hun verhaal vertellen. 
Ø Bid voor de kinderen, hun verhaal en de les. 

Zingen  
5 minuten 

Ø Sta op o kinderen van Israël – Opwekking 262 
Ø Jezus komt terug - Tot aan die dag – Link naar Youtube 

Verwerking 1 
5-10 minuten 

Stoelendans 

Bijbeltijd 

15-20 minuten 
De terugkomst van de Here Jezus 

Verwerking 2 
10-15 minuten 

Versieren van glas 

Na de 

verwerking 
Check of de lesdoelen zijn gehaald (zie hierboven). 
 

 
Korte vooruitblik: 

Er gaan allerlei zaken voorbijkomen in de les: de bruiloft en het huwelijk, de relatie tussen God en 
Israël, Jezus als de bron van het Leven en de viering van het Loofhuttenfeest, nu en in de toekomst.  
Het zijn heel veel dingen, maar de kinderen zullen ontdekken dat ze allemaal met elkaar 
samenhangen. 



 
 

 2 

 
Deze lessen worden u gratis aangeboden door Kinderwerk Er op uit! 
In vervolg op deze les bevelen we de volgende lessen aan. 
 
Voor groep 3 - 5 drie lessen die een verdieping geven op wat de Bijbel leert over het huwelijk: Lees 
meer op de website https://kinderwerkeropuit.nl/het-joodse-huwelijk/ 
 
Voor groep 6-8. Vijf lessen over de geschiedenis en toekomst van het Joodse volk, inclusief 
handleiding voor een bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Lees meer op de 
website https://kinderwerkeropuit.nl/geschiedenis-van-het-joodse-volk/ 

Geestelijke toerusting van de kinderwerker 

Het kerkelijk jaar van de Protestantse kerk staat in het teken van ‘Het goede leven’. Als we aan het 
volk van Israël denken bij dit thema, dan denken we daarbij aan de Hebreeuwse heilsdronk, waar 
getoost wordt met de woorden, l’chaïm, dat betekent ‘op het leven’. 
En als we dit op ons in laten inwerken rondom het Loofhuttenfeest dan zijn er een aantal dingen uit 
de Bijbel die in onze gedachten komen. 
 
Allereerst denken we aan de Here Jezus zelf. Hij claimde dat Hijzelf het LEVEN is. In Johannes 14:6 
zegt Hij het als volgt. Ik ben de weg, de waarheid en l’chaïm (=het leven); niemand komt tot de Vader 
dan door Mij. 
 
In Johannes 7:37-38 zegt de Here Jezus tijdens het Loofhuttenfeest in de tempel het volgende: Op de 
laatste, de belangrijkste dag van het feest (het Loofhuttenfeest) stond Jezus in de tempel en riep: ‘Wie 
dorst heeft, laat hij bij Mij komen om te drinken. 38De Schrift zegt over wie in Mij gelooft: Zijn hart zal 
een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien.’ 
In Openbaring 21:6 herhaalt de Here Jezus wat Hij sprak in de tempel tijdens het Loofhuttenfeest, 
namelijk: Wie dorst heeft, zal Ik te drinken geven uit de bron met water dat leven (=chaïm) geeft, om 
niet. 
Wederom staat HET LEVEN centraal 
 
De Najaarsfeesten: Trompettenfeest, Grote Verzoendag en Loofhutten 
De Najaarsfeesten zijn één cluster, die bij elkaar horen. Aan de Najaarsfeesten zijn verschillende 
gedachten verbonden. Op Grote Verzoendag zal God Zijn volk Israël toe-eigenen als bruid. Dit zal Hij 
doen aan het begin van het Duizendjarig Rijk op de volgende wijze. 
 
Herstel en verzoening van Israël met God en Jezus 

Als de Messias terugkomt, zal Hij het volk Israël redden van zijn vijanden en plaats nemen op de 
troon van zijn vader David (Jesaja 9:5-6; Lukas 1:31-33; Jeremia 23:5,6; 33:14-16). De Israëlieten 
komen collectief tot inkeer. Hij zal het Koninkrijk Israël herstellen en de 12 stammen van alle 
windstreken laten terugkeren (Hosea 11:10-11) en verzoening brengen tussen Juda en het 
Tienstammenrijk (Efraïm) (Ezechiël 37:15-16). Hij zal het koninkrijk Israël herstellen, zoals in de dagen 
van David en Salomo. 
 
Vervulling van Loofhuttenfeest – Inzameling van de volken 

En dit herstel van Israël zal vele uit de volken ook tot geloof brengen en vanuit de hele wereld zullen 
ze Loofhuttenfeest komen vieren in Jeruzalem. (Zacharia 14:16) 
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Vanuit Jeruzalem zal Hij heersen over HEEL de wereld (Openbaring 20:4; Zacharia 14:9 en 14:16; 
Micha 5:1-3; Psalm 2:7-9; Jesaja 2:1-5). Het rijk van Salomo was een voorafschaduwing van dit 
koninkrijk, koning Jezus is echter nog veel wijzer en Zijn koninkrijk zal wereldwijd zijn. 
 
Focus vandaag op profetieën over herstel van het volk van Israël en de Here Jezus als de bron van 

leven 

Door de Bijbelteksten heen ontdekken de kinderen de verbanden tussen Gods trouw aan het volk 
Israël, het Loofhuttenfeest en hoe in de toekomst de Here Jezus terug zal keren om te regeren vanuit 
Jeruzalem. 
 
Jesaja2:2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal 
staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle 
heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 
3Vele volken zullen gaan en zeggen: 
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, 
naar het huis van de God van Jakob; 
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen (Derek = de weg), (Ik ben de weg) 
en zullen wij Zijn paden bewandelen . 
Want uit Sion zal de wet (Torah) uitgaan,  
en het woord (=dabar = Jezus is het Woord) van de HEERE (= de Messias Zacharia 12:10) uit 
Jeruzalem.  
 
Zacharia 14:3 Dan zal de Here uittrekken …… Zijn voeten zullen op de Olijfberg staan…. dan zal de 
Olijfberg door midden splijten….. 8 Dan zal levend water uit Jeruzalem stromen…. en de Here zal 
koning worden over de gehele aarde. 
16 Alle volken zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here 

en het Loofhuttenfeest vieren. 

 
Jesaja 62:1 en 4b-5 
621 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. …. 
 
Want de HEER verlangt naar jou (het volk van Israël) en je land (het land Israël) wordt ten huwelijk 
genomen. 
5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en 
zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. (NBV) 
 
In de les zelf wordt meer uitleg gegeven over hoe dit te interpreteren. 
 
Veel zegen bij de voorbereiding en uitvoering van de les! 

Uitvoering 

Verwerking 1: Stoelendans (10 minuten) 

Zet op alle stoelen een (wijn)glas neer. 
 
Kinderen houden wel van een feestje, dansen en muziek. 
Zet de stoelen in een kring maar met de ruggen naar elkaar. 
Laat de kinderen op de muziek dansen en rond de stoelen lopen. 
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Als de muziek stopt moeten de kinderen zo snel mogelijk op een stoel gaan zitten of staan met het 
glas in de handen en ze moeten roepen, l’chaïm (Uit te spreken al ‘le chaiem’)  
 
Elke keer als de muziek gestopt is en alle kinderen zitten, gaat er een stoel en glas weg. Er blijft dus 
bij elke ronde een kind over wat niet kan zitten. 
Als de muziek weer aan gaat mogen de kinderen weer gaan lopen (behalve de kinderen die af zijn). 
 
Vertel de kinderen: 

Als jullie op de stoel gaan zitten (of staan), dan pak je het glas en hef het omhoog en roept, l’chaïm. 
Zometeen zal ik uitleggen waarom jullie l’chaïm riepen als jullie op een stoel gingen zitten. 
 
Het Bijbelverhaal (15 minuten) 

[Dia 1 Israël met vlag] 
Vandaag besteden we extra aandacht aan het Joodse volk. We noemen deze zondag Israëlzondag. 
Vandaag zullen we ontdekken waarom we speciaal aandacht besteden aan het Joodse volk en het 
land Israël in deze tijd. 
 
Deze week is het Loofhuttenfeest begonnen. Het is een oogstfeest. De laatste oogst is binnengehaald 
van het land. Als de Joden dit feest vieren denken ze aan de tijd dat het volk 40 jaar in tenten of 
hutjes in de woestijn leefde. En hoe God voor ze zorgde met manna en hen beschermde. Wie van 
jullie weet wat er bijzonder is aan hoe het Loofhuttenfeest gevierd wordt? 
[Dia 2 Loofhutten in Jeruzalem] 
(De mensen bouwen een loofhut in de tuin of op het balkon, en daarin leven ze een week. Kijk maar 
naar de foto die genomen is in Jeruzalem. Dan staan ze er veel meer bij stil dat ze 40 jaar op reis 
waren in de woestijn en dat God voor hen zorgde met manna.) 
In de loofhut hangen ze overal vruchten als een herinnering dat God oogst gegeven heeft en dat ze 
daar dankbaar voor zijn. 
 
Het Loofhuttenfeest ziet ook vooruit naar de toekomst. Een tijd dat er een grote oogst van mensen 
zal komen. Als de Here Jezus terugkomt en Israël en de wereld bevrijd van Zijn vijanden, zullen vele 
mensen uit alle volken nog tot geloof gaan komen. 
 
Wij kennen dit feest niet zo goed, want in de christelijke kerk is dit geen officieel feest. Want de 
Grote Oogst, dat de volkeren tot geloof gaan komen moet nog komen, zoals Pasen en Pinksteren 
waar we de vervulling al wel van hebben. Maar vandaag zullen we ontdekken dat het feest ook voor 
ons belangrijk is om naar uit te kijken in de toekomst. 
 
[Dia 3 Bruiloft Choepa, wijnglazen in de hand] 
De jongere kinderen behandelen vandaag het verhaal van de Bruiloft te Kana. Dit verhaal gaat over 
een bruiloft en de Here Jezus deed daar zijn eerste wonder. Wie weet wat Hij daar deed? (Hij 
veranderde water in wijn.) 
Toen de wijn op was, was dat heel naar voor de Bruidegom, want er moest nog geproost worden op 
zijn huwelijk met de woorden ‘l’chaïm’. Die woorden betekenen, ‘op het leven’. Nu de wijn op was 
zouden ze met water moeten proosten. Dit zou een grote smet zijn op het huwelijk! Jezus draaide 
door het wonder de situatie helemaal om. De ceremoniemeester riep uit, dat hij nog nooit zulke 
goede wijn had geproefd. En hij zal uit volle borst hebben geproost op het echtpaar met de woorden 
l’chaïm. 
Dat de Here Jezus zijn eerste wonder op een bruiloft deed was natuurlijk niet zomaar! 
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God vindt het huwelijk heel belangrijk. Al vanaf het begin toen hij man en vrouw schiep, Adam en 
Eva, maakte God duidelijk dat trouw binnen het huwelijk heilig is voor Hem. Die trouw en de intieme 
relatie tussen de man en de vrouw is een beeld van de relatie tussen God en ons. Die relatie tussen 
de mens en God was kapotgegaan. Maar de Here Jezus wilde met het wonder op de bruiloft laten 
zien, dat Hij gekomen is om die relatie tussen God en de mens te HERSTELLEN en dat Hij de bron van 
Leven is, ‘l’chaïm. 
 
[Dia vier punten op een rij] 
We gaan vandaag ontdekken wat de verbinding is tussen het bruiloftsfeest, Jezus de Messias, het 
Loofhuttenfeest en het volk van Israël.  
 
We gaan nu eerst een profetie lezen van de profeet Jesaja over de tijd dat de Here Jezus zal 
terugkomen om te regeren over de wereld. In andere profetieën dat Israël en uiteindelijk specifiek 
Jeruzalem in de toekomst belegerd zal worden door een enorm leger dat is samengesteld uit alle 
volken van de wereld. Dan zal de Messias, dat is de Here Jezus, samen met een enorme 
engelenmachten terugkomen om de Joden in Jeruzalem te bevrijden uit de handen van vele 
tegenstanders. En Hij verslaat dan iedere vijand en Hij zal koning worden over Israël en Hij zal gaan 
regeren over de hele wereld. En als Hij dan regeert, lezen we het volgende: 
 
Deel eventueel bijlage 2 uit met de vragen: 
Let bij het lezen op de volgende vragen: 
1. Waar zal de Messias regeren? 
2. Welk feest moeten alle volken komen vieren in Jeruzalem samen met de Joden? 
3. Wie zijn de zonen die het land Israël ten huwelijk nemen? 
4. Welk land en volk zal God ten huwelijk nemen in de toekomst?  
 
Deel de Bijbels uit of deel de bijlage met de Bijbelteksten uit. 
 
Lezen Jesaja 2:2-3 
2Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als 
de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken 
ernaartoe zullen stromen. 
3Vele volken zullen gaan en zeggen: 
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, 
naar het huis van de God van Jakob; 
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen (Derek = de weg), (Ik ben de weg zei de Here 
Jezus) 
en zullen wij Zijn paden bewandelen. (NBV) 
 
Zacharia 14:16 
En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn 
opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan (naar Jeruzalem) om zich neer te buigen voor de Koning, de 
Heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. (NBV) 
 
Jesaja 62:1 en 4b-5 
621 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. …. 
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Want de HEER verlangt naar jou (het volk van Israël) en je land (het land Israël) wordt ten huwelijk 
genomen. 
5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en 
zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. (NBV) 
 
Vraag 1: Jesaja 2 
Waar vandaan zal de Messias regeren? (Op de berg van het huis van de Heer. De berg van de Heer is 
de berg Sion, waar de tempel op staat. En de tempel van God staat in Jeruzalem.) 
 
Vraag 2: Zacharia 
Welk feest zullen alle volken gaan vieren? (Het Loofhuttenfeest) 
 
Vraag 3: Jesaja 62 
Wie zijn de zonen die het land Israël ten huwelijk nemen? (De Joden) 
 
Vraag 4: Jesaja 62 
Welk land en volk zal God ten huwelijk in de toekomst? (Het land Israël.) 
 
Wat hebben we nu met elkaar ontdekt over hoe het Loofhuttenfeest, de bruiloft en het huwelijk, het 
volk Israël en de Here Jezus met elkaar verbonden zijn? (Laat de kinderen dit in eigen woorden 
vertellen.) 
(God zal met het volk Israël gaan trouwen. Alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om het 
Loofhuttenfeest te vieren en de Here Jezus aanbidden. En er zal geproost worden op de koning, de 
Messias met de woorden l’chaïm.) 
 
En waarom is het belangrijk voor ons christenen om regelmatig bij het Loofhuttenfeest stil te staan? 
(Zodat we uit zullen zien naar de terugkomst van de Here Jezus. En dat we goed naar het volk en land 
Israël zullen kijken, omdat God van hen houdt als zijn bruid.) 
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Creatieve verwerking: Een wijnglas laten versieren, met daarop de proostdronk, Op het LEVEN! L’ 
chaïm! Dit verbonden door het kruis met het teken van het ICHTHUS visje, wat betekent, Jezus 
Christus zoon van God en de Israëlische vlag. 
 
Gebruik bijlage 3. Print hem uit en knip hem uit. Daarna kunnen de kinderen de tekst in het glas 
plakken en de woorden en de tekeningen overtrekken.  
 
 
Benodigdheden: 
(Plastic) wijnglas 
Om te beschrijven kun je de volgende zaken gebruiken: 
Porseleinstiften, nagellak of permanente stiften. 
 
Verder is het leuk om het glas feestelijk te versieren met Washi tape. 
 
Vertel de kinderen: 

Jullie mogen nu een glas maken en hem feestelijk gaan versieren, zodat je er thuis mee kunt 
proosten: op het leven oftewel l’chaïm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check of de lesdoelen zijn behaald (3 minuten) 
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Bijlage 1: Bijbelteksten 
 
Jesaja 2:2-3 
2Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als 
de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken 
ernaartoe zullen stromen. 
3Vele volken zullen gaan en zeggen: 
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, 
naar het huis van de God van Jakob; 
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen (Derek = de weg), (Ik ben de weg zei de Here 
Jezus) 
en zullen wij Zijn paden bewandelen. (NBV) 
 
Zacharia 14:16 
En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn 
opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan (naar Jeruzalem) om zich neer te buigen voor de Koning, de 
Heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. (NBV) 
 
Jesaja 62:1 en 4b-5 
621 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. …. 
 
Want de HEER verlangt naar jou (het volk van Israël) en je land (het land Israël) wordt ten huwelijk 
genomen. 
5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en 
zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. (NBV) 
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Bijlage 2: Vragen 
 
1. Waar zal de Messias regeren? 
 
 
 
2. Welk feest moeten alle volken komen vieren in Jeruzalem samen met de Joden? 
 
 
 
 
3. Wie zijn de zonen die het land Israël ten huwelijk nemen? 
 
 
 
 
4. Welk land en volk zal God ten huwelijk nemen in de toekomst?  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Waar zal de Messias regeren? 
 
 
 
2. Welk feest moeten alle volken komen vieren in Jeruzalem samen met de Joden? 
 
 
 
 
3. Wie zijn de zonen die het land Israël ten huwelijk nemen? 
 
 
 
 
4. Welk land en volk zal God ten huwelijk nemen in de toekomst?  
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L’ Chaïm! 
Op het LEVEN! 
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Op het LEVEN! 
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L’ Chaïm! 
Op het LEVEN! 

 


