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Ouders: 
les 5 • bijlage 6

Beste ouders en verzorgers,

Denk aan de wonderen die Hij heeft verricht. 

Psalm 105:5
Het is goed om je te herinneren wat God allemaal voor jou gedaan heeft. 
Wist je dat dit ook een opdracht was aan het Joodse volk? Bij alle feesten 
die zij vierden, moesten zij zich steeds herinneren wat God voor hen gedaan had. 
Kijk maar eens hoeveel feesten dat zijn:

• In de maand december vieren de Joden Chanoeka. Ze noemen dit ook wel 
 het lichtfeest. 

• In de winter vieren zij Toe Bisjevat. Zij bidden dan dat de oogst van de citroenvrucht   
 goed zal zijn. Vieren jullie nog op school of thuis de biddag voor een goede oogst?

• Bij het Poerimfeest in maart wordt het verhaal van Ester verteld en denken de Joden 
 eraan dat zij niet zijn uitgemoord.

• Met Pasen vieren zij Pesach. In ieder Joods gezin wordt de uittocht uit Egypte verteld.

• Het Sjavoeot wordt eind mei gevierd. Dit wekenfeest noemen wij in de Bijbel 
 het Pinksterfeest. Met dit feest vieren de Joden dat zij van God de tien geboden 
 hebben ontvangen.

• In september vieren zij Oud en Nieuw en noemen dat Rosj Hasjana

• Ook vieren zij in die maand Jom Kipoer. Dit is de belangrijkste Joodse feestdag. 
 Het is de grote verzoendag. Welk verhaal uit de Bijbel zou er dan verteld worden?

• In oktober wordt de Soekot of het Loofhuttenfeest gevierd. Dat feest duurt zeven 
 dagen lang en daarbij wordt herdacht dat de Joden veertig jaar lang in tenten in de 
 woestijn rondzwierven.

• In diezelfde maand wordt ook Simchat Thora gevierd. Op deze dag wordt gedankt 
 voor de wet die God gegeven heeft.

Waar heb jij God voor gedankt in de kinderdienst? Blijf onthouden wat God allemaal 
gedaan heeft en dank Hem daarvoor. 
Je kunt op internet natuurlijk kijken wat de betekenis is van al deze Joodse 
feesten. 

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


