
Het verhaal: 

Bij Jeruzalem is een plein. Het plein is groot en glimt. Het is net zo mooi als de stad Jeruzalem. De 
Israëlieten hebben de stad weer opgebouwd. Het is een stad geworden om trots op te zijn. De stad 
herinnert de mensen aan wat God ooit had beloofd: ‘Ik haal jullie weg uit Egypte. Ik breng jullie naar 
het land dat ik jullie beloof. Daar mag je vrij zijn.’ Het is druk op het plein. Mensen zitten bij elkaar en 
praten opgewonden. Het is het begin van een feestweek. Het Loofhuttenfeest. De Israëlieten zijn de 
bergen in gegaan. Ze kwamen terug met hun armen vol takken. Daarmee hebben ze hutten 
gebouwd. Op het dak van hun huis. In de voortuin. En zelfs op het plein. De hele stad is versierd met 
de huisjes. De hele week slapen de Israëlieten in hun zelfgemaakte hut. Ze denken terug aan de tijd 
dat het volk op weg ging uit Egypte. Aan hoe ze elke avond hun tent moesten opzetten om daarin te 
slapen. Ze hadden geen eigen huis, maar een tent. Een beetje zoals de loofhutten die nu gebouwd 
zijn. Midden op het plein staat een verhoging. Die is speciaal gemaakt voor dit moment. Dan komt 
Ezra het plein opgelopen. Ezra is een profeet, een boodschapper van God. Ezra loopt het plein op en 
de mensen worden stil. Ze kijken hoe Ezra naar de verhoging loopt. Ezra houdt een boek vast. Ze 
weten: Dat boek, daar gaat het om. Dat is het belangrijkst. Daarin staan de wetten van God 
geschreven. Het is om stil van te worden. Ezra klimt de verhoging op. Hij opent het boek. De mensen 
gaan staan. ‘Prijs de Heer’, zegt Ezra. Hij houdt het boek omhoog. ‘Amen!’ zeggen de mensen. Ze 
knielen op de grond en buigen diep. Dan is het weer stil. De mensen luisteren naar de uitleg van de 
wet van God. De mensen knikken. Nu snappen ze het een stuk beter. Het maakt ze ook verdrietig. Ze 
bedenken dat het onmogelijk is om zich aan al die regels te kunnen houden. ‘Huil niet’, zegt Ezra. 
‘Wees blij! Er is zoveel te ontdekken en te leren. Elke dag weer!’ Zo is het. Elke dag gaat de het boek 
open. En elke dag leren de mensen weer een beetje bij. En er wordt feest gevierd. Een week lang. 

 

Laten we net doen als de mensen uit het verhaal en elke dag iets leren over God. Het is misschien 
moeilijk, maar wees niet bang, probeer het en wees blij!  Probeer het maar! 

Deze periode is lastig, maar we kunnen er ook iets leuks van maken: 

Zullen we samen met elkaar lekker puzzelen? Hoe leuk is puzzelen en een wedstrijdje er van maken? 
Dat kan je ook samen doen, ook al ben je niet bij elkaar. 

Print de bladzijde uit. En puzzelen maar! Twee soorten puzzelbladzijdes hebben we voor je gemaakt. 

Veel plezier! 


