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Onderbouw 2,5 – 5 jaar 
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 ontdekken dat de Here Jezus ons een vreugdevol leven wil geven. 

Voorbereiding Neem de complete lesuitwerking vooraf door (duur ca. 30 minuten). 
Printen: Bijlage 
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. 
Eventueel tamboerijn of bellenblaas. 
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 

Verwerking 1 
10 minuten 

Stoelendans 

Bijbeltijd 
15 minuten 

De bruiloft te Kana 

Verwerking 2 
10 minuten 

Versieren van glas 

Na de 
verwerking 

Check of de lesdoelen zijn gehaald (zie hierboven). 
 

 
Deze lessen worden u gratis aangeboden door Kinderwerk Er op uit! 
In vervolg op deze les bieden we als Er op uit! vervolglessen 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/ 
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Geestelijke toerusting van de kinderwerker 
Johannes 2:1-11; 7:37-38; 14:6; Openbaring 19:6-8;  
 
Deze lessen staan in het teken van ‘Het goede leven’. Als we aan het volk van Israël denken bij dit 
thema, dan komt als eerste de Hebreeuwse heilsdronk in onze gedachten, waar getoost wordt met 
de woorden ‘op het leven’, oftewel, ‘l’chaïm’. 
En als we dit op ons laten inwerken rondom de Najaarsfeesten en specifiek het Loofhuttenfeest dan 
zijn er een aantal dingen die ons in 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. Het is zeer waarschijnlijk dat ook in de tijd van de Here Jezus de heilsdronk l’chaim al 
bestond en de Joden zullen deze uitspraak van de Here Jezus met de heilspreuk hebben verbonden. 
 
In Johannes 7:37-38 zien we de Here Jezus tijdens het Loofhuttenfeest in de tempel het volgende 
zeggen: 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 als het ware wat Hij sprak in de tempel, namelijk: Wie 
dorst heeft, zal Ik te drinken geven uit de bron met water dat chaïm=leven geeft, om niet. 
Wederom staat HET LEVEN centraal 
 
De Najaarsfeesten is uitzien naar de bruiloft 
Het Loofhuttenfeest is onverbrekelijk verbonden met het Trompettenfeest en Grote Verzoendag. Het 
is één cluster. Aan de Najaarsfeesten zijn verschillende gedachten verbonden. Wij staan deze les 
vooral stil bij de gedachte dat God Zijn volk zal toe-eigenen als bruid. Het gaat dan om zowel het volk 
van Israël als de Gemeente van Jezus Christus. Israël als bruid van God en de Gemeente als bruid van 
de Here Jezus. Voor Israël komt de Here Jezus terug als hun Koning. In Openbaring 19 tot en met 21 
lezen we over de bruid van de Here Jezus, de Gemeente dus. Het gaat hier over het 1000-jarig rijk en 
uiteindelijk een tijd dat er een nieuwe hemel en aarde zal zijn en God in eigen persoon onder ons zal 
zijn. Zowel het volk van Israël als de gemeente van Jezus Christus zullen samen met God gaan leven. 
Er zal sprake zijn van huwelijksleven, tussen mens en God. Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen 
en toch weer wel. Want God heeft het huwelijk tussen man en vrouw ons tot voorbeeld gesteld. 
 
Bruiloft te Kana, niet toevallig Jezus eerste optreden in openbaarheid 
En het is dus niet toevallig dat de Here Jezus zijn eerst optreden plaatsvond op een bruiloft. Vaak 
focussen wij op het wonder dat er plaatsvond. Maar vandaag willen we focussen op het huwelijk zelf 
dat plaatsvond en waarom Jezus daar voor het eerst optradt. 
 
En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea... 
Op de derde dag... de derde dag waarna, vraag je je af. En als je dan gaat terugbladeren, dan zie je 
dat het de derde dag is nadat Johannes de doper hem als het ‘lam Gods dat de zonden der wereld 
wegdraagt’ heeft aangeduid... Op de derde dag nadat het ‘lam’ is aangeduid is er feest. 
‘Die geleden heeft, is gekruisigd, ... en ten derde dage wederom is opgestaan van de doden’. 
 
Nog voor het eerste wonder van Jezus wordt vermeld, vallen er dus al minstens ‘woorden’ in het 
Johannes evangelie die verwijzen naar de opstanding van de Gekruisigde... naar het ultieme feest van 
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Gods grondeloze goedheid, later in de Apocalyps genoemd de ‘bruiloft van het Lam’. De bruiloft te 
Kana op de derde dag: het wordt dus a.h.w. met een knipoog gepresenteerd als een klein-Pasen; 
als opmaat voor het hele evangelieverhaal: Water wordt wijn... 
 
En het slot is ook veelzeggend: 11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea 
en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem. 
 
Het is het begin, dit wonderlijk optreden van Jezus. Het gaat niet om het trucje: water in wijn 
veranderen. Daar wordt geen woord aan besteed. Neen: het gaat om alles daaromheen, maar juist 
nìet om het miraculeuze. 
 
Deze daad, de redding van een eenvoudige dorpsbruiloft van de mislukking... is de beginselverklaring 
voor zijn missie, het voor-teken waaronder het hele evangelie staat. 
Het is trouwens ook echt het eerste verhaal dat Johannes vertelt nà de roeping van de eerste 
discipelen. 
Jezus gaat mèt zijn kersverse discipelen (ze zijn nog maar één dag bij hem) naar een bruiloft. Maria, 
zijn moeder, was daar al, en ook Jezus was genodigd en zijn discipelen met hem. 
Johannes vermeldt het nauwkeurig. Ze hadden de roepstem van Christus vernomen en waren hem 
gevolgd... En waarheen leidt dan de navolging van Christus? 
Wel die navolging brengt hen naar een bruiloft. Gaan in het voetspoor van Jezus is met Jezus 
meegaan op weg naar een feest. En op dat feest wordt het water wijn. Op de derde dag zal het 
geschieden. Een christen is principieel een feestganger. Hij is op weg naar een feest. 
 
Misschien toch goed om bij deze eenvoudige vaststelling even te blijven stilstaan. 
Over geloven, Christus navolgen: Je kunt er veel over zeggen, je kunt het van veel kanten bekijken, je 
kunt breeduit de geloofsinhouden uitmeten, de verloochening en het lijden dat de navolging 
kenmerkt en dat is allemaal waar. Dat zijn onmiskenbaar aspecten van de navolging... Maar laten we 
nooit vergeten: Dit alles staat onder één voorteken: het voorteken van Kana in Galilea: We zijn op 
weg naar een feest, of om met Johannes de ziener te spreken: op weg naar de bruiloft van het Lam. 
 
Wat de discipelen later ook nog allemaal zullen beleven, gaande in Jezus’ voetsporen: Dit eerste 
teken zullen ze nooit vergeten: Zó is het ooit begonnen. 
Met Jezus zijn ze op weg gegaan naar een bruiloftsfeest. 
 
Wat betekent dit wonder in praktische zin voor de bruiloft? 
Een Joodse huwelijksfeest duurde traditioneel zeven dagen. De eerste dag wordt het huwelijk 
voltrokken onder de choepa. Daarna trekken de bruid en bruidegom zich zeven dagen terug in de 
bruidssuite die traditioneel in de woning van de vader van de bruidegom is. 
De gasten vieren deze tijd feest. Gedurende de zeven dagen komen bruid en bruidegom wel iedere 
dag bij de feestgasten, maar trekken zich ook iedere keer weer terug. 
Na zeven dagen komt het stel weer naar buiten en stelt de bruidegom zijn bruid aan de wereld voor 
en wordt de bruiloft afgesloten met het bruiloftsmaal en trekken ze in hun nieuwe huis, vaak een 
aangebouwde kamer aan de ouderlijke woning. 
Het wonder vond waarschijnlijk plaats op de zevende dag van het feest. 
 
Dat Jezus hier ingrijpt heeft ook een hele menselijke kant in zich. Want als de wijn op geweest zou 
zijn, zou het huwelijk echt wel voltrokken zijn. Wat was de consequentie geweest als Hij niets had 
gedaan? De feestvreugde had van het ene moment op het andere stilgevallen. Een beschamend 
moment voor de bruidegom en bruid.  
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Hoe draaide de Here Jezus het om? Hij zorgde voor de beste wijn in een hoeveelheid die niemand 
ooit meer op kon. Hij zorgde ervoor dat het huwelijk als het beste huwelijk ooit de boeken in ging. 
 
De ceremonie-meester zal luidkeels geproost hebben op het bruiloftspaar met ‘l’chaïm!!’ Met Jezus 
proeven we het volle leven.  
 
Wij zijn met de kinderen ook op weg naar een huwelijksfeest samen met Jezus. 
We behandelen daarom met de onder- en middenbouw de bruiloft te Kana. 
 
Veel zegen bij de voorbereiding en uitvoering van de les! 

Uitvoering 
Verwerking 1: Stoelendans (10 minuten) 
Kinderen houden wel van een feestje, dansen en muziek. 
Zet de stoelen in een kring maar met de ruggen naar elkaar. 
Laat ze kinderen op de muziek dansen en rond de stoelen lopen. 
Als de muziek stopt moeten de kinderen zo snel mogelijk op een stoel gaan zitten. 
Als iedereen zit zet je de muziek weer aan en mag iedereen weer verder dansen 
 
Variatietip: 
Pak een trommel of taboerijn en als je daarop slaat moeten de kinderen de andere kant op lopen. 
Of blaas bellen in de lucht die de kinderen kunnen vangen maar als de muziek stopt moeten ze toch 
snel gaan zitten. 
 
Het Bijbelverhaal De bruiloft te Kana Johannes 2:1-12 (15 minuten) 
Wie houdt er van jarig zijn? En waarom? 
Wat doe je dan? Cadeaus uitpakken en taart eten en er komt visite. 
 
De Here Jezus ging ook naar een feest. Een trouwfeest, een bruiloft. 
Wie weet wat er op een bruiloft gebeurt? Een man en vrouw gaan voor de rest van hun leven bij 
elkaar wonen en daarom vieren ze een feest. Maar op dit feest gebeurt iets verdrietigs, de 
feestdrank, de wijn is ineens op. Dat voelt net alsof de muziek steeds uitgaat weet je nog van onze 
stoelendans van daarnet. Ben je net lekker aan het dansen is ineens de muziek uit. Nou zo was het 
op het bruiloftsfeest ook. Luister maar. 
 
Het is helemaal vol in het zaaltje van het dorp Kana. 
De bedienden rennen heen en weer met dienbladen vol met drinken. Iedereen is blij en viert feest. 
Vooral de bruid en de bruidegom. Ze kijken heel verliefd naar elkaar. 
De Here Jezus is ook op feest. Samen met zijn moeder Maria en de discipelen. 
De moeder van de Here Jezus gaat even kijken bij de bedienden in de keuken. Ze wil tegen de 
mensen zeggen dat het een geweldig feest is maar dan ziet ze dat de mensen in de keuken helemaal 
niet blij zijn. 
“Wat is er aan de hand?” vraagt ze “iedereen in de zaal is blij maar jullie kijken erg bezorgd en 
verdrietig.” 
“Ja,” zegt een van de mannen, ”de wijn is bijna op en het feest is nog lang niet afgelopen. We kunnen 
de mensen toch geen water geven?” 
“O ja, dat is een groot probleem” zegt Maria,”maar ik weet een oplossing. Ik ga even naar mijn zoon, 
Jezus. Hij kan jullie wel helpen. Doe maar precies wat hij zegt.” 
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Snel gaat ze naar Jezus toe en zegt: “Je moet helpen, de wijn is op. Straks komt er een bediende naar 
je toe”. De Here Jezus zegt: ”nee, ik kan nog niet helpen.” Maar zijn moeder hoort het al niet meer, 
ze is al weer weg. 
En dan komt er een van de bedienden naar Jezus toe. “Kunt u ons alstublieft helpen? de wijn is op. 
Wat moeten we nu doen? Het zal heel naar zijn voor de bruidegom als de mensen er achter komen 
dat er geen wijn meer is en misschien zullen er zelfs mensen weggaan.” 
“Ik zal jullie helpen” zegt hij dan. “Laat me zien waar de watervaten staan.” De vaten zijn allemaal 
leeg. “Vul die vaten met water” zegt Jezus. “En neem er dan een glas uit. Breng die naar de leider van 
het feest, de ceremoniemeester.” 
De bedienden snappen er niets van, ze vroegen toch of hij wilde helpen met wijn, niet met water. 
Maar ze doen toch wat hij zegt, want dat had Maria gezegd. 
In een glas scheppen ze een beetje water en brengen het naar de ceremoniemeester. 
Die drinkt een slokje en kijkt heel blij en hij roept uit, “dit is de beste wijn van het feest. Wat een 
verrassing van de bruidegom! Laten we proosten op het bruiloftspaar, en hij roept uit l’chaïm, dat 
betekent op het Leven.” 
En als alle gasten, en ook Maria, de Here Jezus en discipelen, een glas in handen hebben, proosten ze 
met zijn allen en roepen uit “l’chaïm voor het bruidspaar.” 
 
Geef alle kinderen ook maar een glas en laat ze ook meeproosten. Wat fantastisch gezellig feest. 
En wie van jullie weet nu nog wat l’chaïm betekent? Op het leven. 
Nu een poosje later vertelt de Here Jezus aan de mensen, dat Hij het ware LEVEN is. En dan zegt hij Ik 
ben chaïm. Ik ben het leven. 
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Verwerking 2: Versieren wijnglas (10-15 minuten) 
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 op de Here Jezus oftewel op l’chaïm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check of de lesdoelen zijn behaald (3 minuten) 
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L’ Chaïm! 
Op het LEVEN! 

 

 
 

L’ Chaïm! 
Op het LEVEN! 

 

 
 

L’ Chaïm! 
Op het LEVEN! 

 

 
 

L’ Chaïm! 
Op het LEVEN! 

 

 
 

L’ Chaïm! 
Op het LEVEN! 

 


