
                                               

Op reis 

Deze creatieve verwerking past bij het boek ’Ruth en Simcha vieren het 

Loofhuttenfeest’. Het boek is te bestellen op www.ruthensimcha.nl 

 

Om te beginnen 

Je hebt nodig: een zak mannasnoep en een klein bakje per kind. Een speelgoedtent of 

lakens om een tent mee te maken. Je kunt ook een tent meenemen naar een strand of 

zandvlakte en deze verwerking daar doen. 

Vertel de kinderen dat ze vanaf vandaag in de woestijn wonen. Laat een plaatje zien 

van de woestijn. Hoe is het in de woestijn? (warm, veel zand, geen eten en drinken, 

geen koelkast om eten en drinken in te bewaren, geen winkels.). Laat ze met elkaar 

een paar rondjes rond het huis (of in het zand) lopen. Daarna geef je ze de opdracht 

te gaan slapen in de tent. Ze mogen niet uit de tent komen tot je ze roept.  

Strooi in de tussentijd het mannasnoep door de kamer of in de tuin. Roep de 

kinderen en geef ze elk een bakje. Vertel erbij dat ze niet meer manna mogen 

verzamelen dan dat er in het bakje past en dat ze er niet van mogen eten terwijl ze 

het manna verzamelen.  

Als ieder kind zijn bakje vol heeft, bespreek dan samen: was het moeilijk niet meer te 

verzamelen dan je bakje vol? Stel dat je elke dag alleen dit te eten had, zou je er dan 

’s morgens als je wakker wordt op vertrouwen dat het manna er weer ligt, of zou je 

meer pakken?  

 

Lees uit de Bijbel 

Exodus 13:21, Exodus 16 (evt. uit de kinderbijbel), 2 Corinthiërs 5:1 

 



Vertel eens 

Het volk Israël is op reis in de woestijn. Ze zijn uit Egypte vertrokken. Daarover ging 

het Pesach feest, misschien weet je dat nog? Ze zijn nu op weg naar het Beloofde 

Land. Dat was een lange reis door de woestijn. Op het kaartje hieronder zie je hoe het 

volk Israël liep. Wat valt je op als je naar de route van de reis – de stippeltjes - kijkt? 

(ze zijn niet de kortste weg gegaan). Weet jij waarom? (het volk Israël luisterde niet 

naar God en vertrouwde niet op Hem – Numeri 14). Ze moesten 40 jaar door de 

woestijn lopen. 

 

Meteen nadat het volk Israël uit Egypte was vertrokken, kwamen er al problemen. 

Kun jij er een paar noemen?  Inderdaad: ze wisten de weg niet. Er was geen eten en 

drinken in de woestijn. Er waren vijanden die hen kwaad wilden doen. 

Maar Vader God zorgde steeds voor hele bijzondere oplossingen. Daarmee liet Hij 

hen zien: Ik zorg voor jullie, Ik ben bij jullie! Kijk maar eens (je kunt dit op een vel 

papier op flap schrijven): 

Probleem Gods oplossing 

 

Ze wisten de weg niet God zorgde voor een wolk die hen 

overdag de weg wees, en vuur 

voor ’s nachts. De wolk zorgde ook 

voor schaduw in de hete woestijn 

en het vuur voor warmte ’s nachts. 



Er was geen drinken in de woestijn Mozes mocht met zijn staf op een 

rots slaan, toen kwam er water uit. 

Bitter water maakte God zoet 

doordat Mozes zijn staf in het 

water gooide. 

 

Er was geen eten in de woestijn. Toen het volk Israël geen eten had, 

liet God iets uit de hemel vallen 

dat ze konden eten: dat eten heette 

manna. Het lag er elke morgen, 

behalve op de sabbat. De dag voor 

de sabbat lag er een dubbele 

portie.  

 

Er waren vijanden die hen kwaad 

wilden doen. 

God zorgde ervoor dat het volk 

Israël kon winnen van de vijanden. 

Zo hoefde Mozes alleen zijn hand 

omhoog te houden toen ze tegen 

de Amalekieten vochten. God 

voerde de strijd. 

 

Het volk Israël woonde in tenten tijdens hun woestijnreis. Een tent gebruik je meestal 

alleen als je op reis bent. Het is maar voor even. Als je weer thuis bent, woon je in een 

huis. Zo is het ook voor ons. Wij zijn hier ook voor even op de aarde. We zijn op reis 

naar het Beloofde Land: daar zal God voor altijd bij ons wonen! 

Wij lopen misschien niet door de woestijn, net als het volk Israël, maar soms komen 

wij ook moeilijke dingen tegen in ons leven.  Noem met elkaar maar eens een paar 

voorbeelden. In zo’n situatie kun je gaan mopperen, zoals het volk Israël soms deed. 

Maar vraag juist God om hulp! Want je ziet aan al deze voorbeelden hoe Hij altijd 

een oplossing heeft. 

Als je het Loofhuttenfeest viert en een tent bouwt, denk je terug aan hoe God voor 

Israël zorgde toen ze op reis waren. Zo leer je hoe Hij ook elke dag voor jou zorgt!  

 

 

 



Aan de slag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting 

Zing samen het lied ‘Op reis, op reis’ (Marcel en Lydia Zimmer, 

https://www.youtube.com/watch?v=OvlmziahMxI) 

 

 
We maken een ‘Op reis in de woestijn’ kijkdoos. Je hebt nodig: 

 Een schoenendoos 

 Zand 

 Verf en viltstiften 

 Gekleurd papier om de doos mee te versieren 

 Blauw vloeipapier of crêpepapier voor de opening aan de bovenkant  

 Lijm 

 De figuren in de bijlage 

Maak een ronde opening in één van de smalle kanten van de schoenendoos. Maak 

een rechthoekige opening in het deksel. Bekleed de schoenendoos aan de buitenkant 

met gekleurd papier. Plak vanaf de onderkant over de rechthoekige opening  het 

blauwe vloeipapier of crêpepapier (voor een blauwe lucht en licht door de opening) 

Plak de afbeelding van de woestijn aan de achterzijde van de kijkdoos. Verf de 

zijkanten en de bodem van de schoenendoos  geel voor het zand en de bovenkant 

blauw voor de lucht. Je kunt dit ook met gekleurd papier doen.  

Knip de figuren in de bijlage uit. Kleur ze mooi in en vouw de vouwstrip om. Plak  

de bergen aan de twee zijkanten in de kijkdoos. Plak de wolkkolom vast aan de 

bovenkant (bekleed eventueel met watten). Plak de andere figuren op de bodem. 

Strooi zand op de bodem. Doe het deksel op de kijkdoos. Je kijkdoos is klaar! 

 


