
  
 

Leerling - informatie 

China      
- Chinese lampionnen maken -  

Inleiding 

Nu weten jullie al heel veel over de feesten in China. Om echt een stukje te 

beleven van de Chinese feesten, gaan we vandaag zelf een lampion maken!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beloofde land  

Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis, 

het eerste Bijbelboek,  over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het 

‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als 

een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is 

waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude 

Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat 

Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd 

en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede 

Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en 

bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang, 

maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel. 

Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te 

maken met een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel 

moslim en een klein aantal christen.  

 

 Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur? 
 

Religieuze plaatsen 

Israël is het land van de Bijbel. Al eeuwenlang komen christenen en joden 

naar het land om plaatsen te bezoeken die in de Bijbel worden genoemd en 
waar bijzondere gebeurtenissen uit de Bijbel kunnen worden herdacht. 

Denk maar aan Bethlehem, waar Jezus werd geboren en aan Nazareth, 

waar hij opgroeide. In de rivier de Jordaan werd Jezus gedoopt door 

Johannes de Doper. Bij het Meer van  
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Colofon 
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 Vraag de juf/meester je te 

helpen als je er niet uitkomt; 

 Help elkaar; 

 Kijk goed naar de plaatjes! 
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