
BORDSPEL DE ACHTSTE DAG 

—Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen 

naar binnen te gaan maar er niet in slagen.(Lucas 13:24) 

 

Inleiding Misschien denk je bij deze uitspraak van Yeshua dat dit spel, De Achtste Dag, ook een strijd is 

die je moet winnen, zoals ook met veel spelletjes het geval is. Niets is minder waar. Dit spel speel je om 

met je broers en zussen in het geloof groeit in de kennis van Jahweh, je God en Zijn Feesten. En je helpt 

elkaar dan ook met winnen... net als in het echt, waar we elkaar helpen om God te blijven dienen, zodat 

we na onze dood bij het Grote Feest mogen komen. Dat feest lijkt vieren we nu alvast in het klein als we 

de laatste van Gods Feesten vieren, namelijk ´De Achtste Dag´. 

 

De Achtste Dag leert je dus beter bekend te raken met de Feesten van Jahweh, 

je God. De Heer Jahweh wilt met de Feesten je leren wat belangrijk is in het 

leven als gelovige. Dit is heel fijn om te leren, een feest! Wat ook bijzonder is, is 

dat alle Feesten wijzen op Jeshua. Bovendien verbinden de feesten ons met het 

volk Israël, waar wij bij zijn toegevoegd. Leer de Feesten kennen en leer 

daarmee je God, je Messias en je nieuwe volk beter kennen! 

 

Doel van het spel Ieder moet proberen om door vragen/opdrachten alle 

Feesten te ‘ halen’, tot de laatste toe, de Achtste Dag. Als je dat gehaald hebt, 

help je de andere om ook ‘naar binnen’ te komen. Je kunt ook zelf samen met de juf of meester nieuwe 

vragen/opdrachten voor het spel bedenken, als je dat leuk vindt! 

 

Spelregels Begin het spel altijd met gebed. Om een leuke tijd te hebben met het 

spelen van het spel, is het belangrijk om nu eerst regels af te spreken. De oudste 

van jullie begint met het uitkiezen van een stam van Israël (pion), maar de 

jongste mag beginnen... Dan gooi je de kleurendobbelsteen. Ga naar het 

gekleurde vakje, dan krijg je je eerste vraag, een vraag over het Feest dat je wilt 

halen .. Als je hem ‘haalt’ moet je de volgende beurt nog de Algemene vraag 

halen. Dan heb je de eerste Feest ‘gehaald’ en mag je je pion op het Feestplaatje 

zetten. Zo doe je tot het laatste Feest. De begeleider van het spel kent de 

antwoorden op de vragen. Nog iets bijzonders: Bij één van de stapjes voor elk Feest staat een zwart 

puntje. Als je daarop komt en die vraag goed beantwoord, heb je gelijk dit Feest gehaald.  

— Veel speelplezier! 

 

Stammen (pion) 
 
Rood - Ruben 
Groen - Simeon 
Geel - Levi 
Wit - Juda 
Blauw - Zebulon 
Zwart - Issakar 

 



VRAGENLIJST 

 

ALGEMEEN 

 

1. Zoek in het op een na laatste hoofstuk van het laatste boek van de Torah op wat er geprofeteerd 

werd over de stam die jij voor het spel koos en lees het voor.   

2. Waar precies in de Torah staat veel over de Feesten te lezen? Overleg eventueel met de andere 

spelers.  

3. Wat betekent Moadim?  

4. Schrijf ‘sabbat’ in het Hebreeuws. (gebruik de letterkaartjes) 

5. Schrijf ‘ moadim’  in het Hebreeuws. (gebruik de letterkaartjes) 

 

 

6. Waarom is het voor Abba Jahweh denk je zo belangrijk om bij elkaar te komen op de Feesten. 

Leg uit.  

7. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste Feesten? Neem de rol van discussieleider op je.  

8. Wat betekent ‘Israëliet’ eigenlijk?  

9. Hoe wordt de Torah (nog steeds) genoemd door Sh’aul? Zoek op. (Rom. 2:20) 

10. Lees de eerste helft van Leviticus 23 voor, tot Jom Kippur.  

 

11. Lees de tweede helft van Leviticus 24 voor, vanaf de instelling van Jom Kippur.  

12. Waarom vallen de Feesten elk jaar op een andere dag van de Zonnekalender die in het 

Nederland wordt gebruikt?  

13. Leg uit wat de zogenaamde vervangingstheologie is. 

14. Wat zijn de drie Feesten waarbij de mannen jaarlijks naar Jerusalem moesten ‘opgaan’? (Ex. 

23:14 e.v.) 

15. De Israëlieten hebben een tijd lang niet de Feesten van Jahweh gevierd, net als de Christenen nu. 

Wanneer pakten ze het weer op? (2Ko 23:22) 

16. Waarom was Jeshua als kind in Jerusalem, toen hij met de leraren in gesprek was? (Lu. 2:41-43) 

 

17. Welk feest is denk je het belangrijkst? Als je een goede reden hebt, is elk antwoord goed.  

18. Wat deed Jahweh toen de Torah door koning Josia was herontdekt? Lees verder. (2Kr. 34:26-

35:1) 

19. Wat is de uitdrukking voor iemand die de Bijbel heel goed kent? (Hand. 18:24) 

20. Wat zou het ‘geheimenis der Wetteloosheid (Torahloosheid) zijn? (2Th. 2:7) 

21. Wat zal Jeshua zeggen tegen sommigen mensen die in hem geloven? (Lu. 13:27) 



 

22. Waarom zou Johannes het hebben over ‘het Feest der Joden/Judeeërs’ in Johannes 7:2? 

23. ‘Chag Sameach!’, wat betekent dat ook weer? 

24. Op welk feest was Jeshua in Johannes. 10:22? Hoe kennen wij dit feest ook wel? 

25. Lees voor hoe Purim (van koningin Esther) werd begonnen: Esther 9:16-17, 22.26 

26. Vierde Koning David ook de Nieuwe Maan? Lees voor! (1 Sa 20:5) 

 

 

27. Wat doe je in elk geval op de Nieuwe Maan? (Ps. 81:3) 

28. Houdt Jahweh er wel van als mensen feest vieren, maar toch niet naar hem luisteren van 

binnen? Jes. 1:14-15 

29. Wat is jouw leukste herinnering aan een feest in jouw gemeente?  

30. Weet je een liedje over een feest uit de Bijbel? Zo ja, zing hem dan.  

31. Weet je nog hoe je een loofhut noemt in het Hebreeuws? 

 

 

SABBAT 

Rood Wat maakt de sabbat een ‘volkomen sabbat’? (Lev. 23) 

Blauw Wat betekent ‘slaafse arbeid’, iets wat je niet mag doen op sjabbat, denk je? 

Oranje In Lev. 23:32 lezen we dat de dag ’s avonds begint. Waarom zou dit zijn, denk je?  

Wit Lees het verhaal voor van de sabbatschender (Num. 32-36) 

Groen Wat vind je ervan dat niet zo veel gelovigen de sabbat vieren, maar de zondag?  

Roze De hoeveelste dag van de week valt de sjabbat? 

 

PASCHA/PESACH 

Rood Hoe zou je Jeshua in dit feest verborgen zijn? Dit is een moeilijke! 

Blauw Wat moest een vreemdeling doen om het Pascha mee te kunnen vieren? (Ex. 12:48) 

Oranje Jeshua wordt ‘ons paaslam’ genoemd. Wat betekent dat? (1 Co. 5:7, Lu. 22:15) 

Wat gedenk je met Pascha? 

Wit Wanneer valt het Pascha? (Lev. 23:5) 

Israël vergat de Torah op een gegeven ogenblik uit het oog; lees 2Ki 23:22 voor. 



Groen Wat leer je later je eigen kinderen over de Uittocht? (Ex. 12:26) 

Zeg allemaal de maanden van het jaar na. De meester/juf begint: Risjri, Chesjwan, Kislev, Tewet, 

Sjewat, Adar, Niesan, Ijar, Siewan, Tammoez, Av, Elloel 

Roze Speel het eerste Pascha na, jij bent de regisseur! 

 

MATSOT/ONGEZUURDE BRODEN 

Rood Hoe zou je Jeshua in dit feest verborgen zijn? 

Blauw Kun je Jeshua als eersteling zien in het feest van Matost. (Lev. 23:11) 

Oranje Waarom eten wij matzes tijdens Sukkot? 

Wit Wat betekent het dat wij ook ongezuurd moeten zijn, net als het brood? (1Kor. 5:7) 

Groen Wanneer valt Matsot? (Lev. 23:6-8) 

Roze De Bijbel leert dat het soms helpt om te vertellen met welke zonde je nog worstelt. Als je wilt, 

mag je iets vertellen. Als je niks wilt vertellen, mag je ook door.  

 

SHAVU´OT/PINKSTEREN 

Rood Hoe zou je Jeshua in dit feest verborgen zijn? 

Waarom zou je je moeten verheugen op Shavu’ot ? 

Blauw De Torah werd op Shavu’ot gegeven. Welke gebeurtenis was nog meer op Shavu’ot? (moeilijke!) 

Wordt het Loofhuttenfeest nog gevierd als Jeshua terugkomt? (Zach. 14:16) 

Oranje Wanneer valt Shavu’ot? (Lev. 23:15)  

Wit Op de hoeveelste Omer valt Shavu’ot? 

Groen Hoeveel vruchten/geld moest/moet je meenemen op Shavu’ot? (De. 16:10) Waarom, denk je? 

Roze Wat is de gave van talen (‘tongen’ op zijn ouderwets) van dit Feest? 

 

 

 



JOM HASHOFAR/ROSH HA SHANA 

Rood Hoe zou je Jeshua in dit feest verborgen zijn? 

Wat wordt er volgens traditie gegeten om het nieuwe jaar te vieren?  

Blauw Wat wens je elkaar op Jom haSjofar/Rosh Hasjana? Shana.. T  

Oranje Wanneer valt Jom haShofar? (Lev 23:24) 

Wit Wat hoor je wereldwijd als Messas terugkomt? (1 Co. 15:52)  

Groen Zoek op hoe het ook al weer ging toen de Torah werd gegeven en lees voor.  

Roze Onder welke naam is dit feest bekender?  

 

JOM KIPPOER/GROTE VERZOENDAG 

Rood Hoe zou je Jeshua in dit feest verborgen zijn? 

Hoeveel dagen van inkeer zijn er voor Jom Kippur?  

Waarom zou dit één van de belangrijste dagen zijn? 

Blauw Wist je dat de joodse leraar Sha’aul (Paulus) zijn best deed om Jom Kippoer te houden, ook na hij 

‘Christen’ was geworden? (Hand. 27:9) 

Oranje Hoevaak moet je je broers en zussen in het geloof vergeven? (Mt. 18:22) 

Wit Waarom kun je je niet met God verzoenen op Jom Kippoer zonder je te verootmoedigen? 

Waar moet je vasten op Jom Kippur? Bespreek het onderwerp in een groepsdiscussie.  

Groen Waarom dragen wij witte kleren op Jom Kippur? 

Roze Wanneer valt Jom Kippur (Lev. 23:27) 

Welk Bijbelboek over een profeet die ongelovige niet wilde oproepen zich tot God te keren 

wordt in de synagoge vaak gelezen op Jom Kippur?  

 

 

 

 

 



SUKKOT/LOOFHUTTENFEEST  

Rood Hoe zou je Jeshua in dit feest verborgen zijn? 

Blauw Moet je het Sukkot per se in Jerusalem vieren? Beargumenteer je keuze.  

Oranje Wat zijn ook al weer de loelav en de etrog? Weet je waar ze voor staan? 

Wit Wanneer valt Sukkot? (Lev. 23:33 e.v.) 

Groen In Israёl bouwen mensen Sukkot op straat of zelfs op hun balkon! wat vind je hiervan? 

Roze Weet jij nog wat je als eerst dacht toen je een Loofhut zag? 

 Lees Openbaringen 22:1-5 voor over de tijd als Jeshua Koning is. 

 

DE ACHTSTE DAG/SIMCHAT TORAH 

Rood Hoe zou je Jeshua in dit feest verborgen zijn? 

Blauw Hoe zou jij het vinden als God ‘alles in allen’ is?  

Oranje Er zijn weinig voorschriften voor de Achtste Dag. Wat zou je wel en niet doen op deze dag? 

Wit De Achtste dag wordt ook wel ‘Simchat Torah’ genoemd. Wat betekent dit? 

Groen Wat doen we in de gemeente op de Achtste Dag met onze Bijbel?  

Roze Heb jij wel eens met Torah-rol gedanst? Wat zou je daar van vinden? 

 

 

 


