
Naam: 

Datum: 

 

Noteer je antwoorden op de vragen 

hieronder. Doe het wel netjes.  

 

 

 

 

 

 

Opdracht 1         (antwoordlink) 

Kun je aan iemand zien of hij of zij joods is? Nee, dat kun je niet. 

Er hangt geen kaartje aan iemand wat hij of zij denkt.  

Joden kunnen net zo verschillend zijn als jij van je buurjongen. 

Blauwe of bruine ogen, groot of klein, aardig of vervelend. 

Eigenlijk kan iemand maar op weinig manieren joods worden. 

Wie is er Jood? 

Je bent Jood als 

 

Hoe kun je nog meer Jood worden?  

Je kunt ook Jood worden 

 

Opdracht 2         (antwoordlink) 

Bekijk en lees het verhaal over het ontstaan van het Jodendom. Als je dit goed hebt 

gedaan kun je vast antwoord geven op de volgende vragen: 

Wanneer vinden de Joden dat het Jodendom is begonnen? 

De Joden geloven 

Wie was de stamvader?  Hij heette 

Hoe heette zijn vrouw? Haar naam was  

Een zoon van Abraham was Jacob. 

Hoe werd Jacob later genoemd? Ze noemden hem  

Hoeveel zonen kreeg hij?  ….  zonen 

Wie was Jozef?  

Jozef was  

Wat was de taak van Mozes? 

Mozes moest van God 

 

Het Joodse volk heeft het in de geschiedenis niet gemakkelijk 

gehad. 

Welke landen / volken hebben de Joden onderdrukt, tot slaaf 

gemaakt of vermoord? 

•    

•   

•  

 

Wanneer is de Staat Israël gesticht? 

De Staat Israël is gesticht op  

http://www.samsam.net/godsdiensten/jodendom/#wie
http://www.samsam.net/godsdiensten/jodendom/ontstaan/


 

Opdracht 3         (antwoordlink) 

Na het verhaal over het ontstaan van het Jodendom kun je op de “Muur des Tijds” 

klikken. Doe dit. 

 

De teksten in de grote hokjes hieronder staan niet op chronologische volgorde. Zet de 

juiste jaartallen bij de hokjes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Opdracht 4         (antwoordlink - video)  

Dit filmpje gaat over het Heilige boek van de Joden. 

Hoe heet dit boek? 

Dit boek heet 

 

  

Je kunt deze naam in 3 stukken verdelen en het boek 

eigenlijk ook. 

Schrijf in de tabel hieronder hoe de drie delen heten 

en wat er in dat deel staat. 

 

http://www.samsam.net/godsdiensten/jodendom/ontstaan/
http://schooltv.ntr.nl/video/popup/tenach-het-heilige-boek-van-de-joden/


Deel Naam Wat staat er in? 

1e  

 

 

2e  

 

 

3e  

 

 

 

In welke taal is het Heilige boek geschreven? 

Het is geschreven   

 

Opdracht 5         (antwoordlink) 

 
 

Niemand mag de Thorarollen met zijn handen aanraken. 

Lees op de site van Samsam het stuk over de Thora (Tora) en zoek uit hoe ze de 

Torarollen dan kunnen lezen. 

Wat gebruiken ze? 

Als ze de Thora willen lezen 

 

Wat betekent dat woord? 

Dit woord 

 

Opdracht 6         (antwoordlink) 

Joden bidden natuurlijk ook tot hun God. Ze doen dit 

meerdere keren per dag en ze gebruiken en dragen speciale 

voorwerpen. 

Hoe vaak bidden de Joden? 

Joden bidden 

 

Waar bidden ze? 

Joden kunnen 

 

http://www.samsam.net/godsdiensten/jodendom/tora/
http://schooltv.ntr.nl/video/popup/hoe-bidden-joden-joden-gebruiken-bij-het-gebed-bijzondere-voorwerpen/


Wat dragen de Joodse mannen bij het morgengebed? 

Joodse mannen dragen bij het morgengebed 

 

Strenge (orthodoxe) Joden dragen ’s  morgens ook de tefillien. 

Wat zijn dat? 

De tefillien zijn 

 

Wat zit erin? 

In de tefillien 

 

Waarom worden de tefillien juist op die speciale plekken op het lichaam gedragen? 

De tefillien worden gedragen op 

 

 

Opdracht 7         (antwoordlink - video) 

Joden wonen over de hele wereld. In Amerika en Israël, maar 

ook hier in Nederland wonen joden. Ze hebben hun eigen 

gebedshuis en dat noemen ze een synagoge.  

Wat betekent het woord  ‘synagoge’ ? 

Het woord synagoge 

 

Mag je zomaar een synagoge binnen? 

Als je een synagoge binnen wilt gaan 

 

Waarom moet je dat op? 

Hiermee 

 

In welke God geloven de Joden? 

De Joden geloven 

 

In elke synagoge over de hele wereld staat een soort 

kast. Die ‘kast’  staat op een speciale plek in de 

synagoge. Als je ervoor staat, kijk je in de richting van 

Jeruzalem, de heilige stad van de Joden. 

Hoe heet die kast? 

Die ‘kast’ heet 

 

Wat wordt erin bewaard? 

Hierin  

 

Opdracht 8         (antwoordlink) 

Een belangrijke ‘dag’ voor de Joden is de Sabbat (of Sjabbat). 

Wat is de Sjabbat?  

De Sjabbat is 

 

 

Wanneer begint de Sjabbat en wanneer eindigt hij? 

De Sjabbat begint 

http://schooltv.ntr.nl/video/popup/de-synagoge-het-gebedshuis-van-joden/
https://www.samsam.net/godsdiensten/jodendom


 

Noem eens drie dingen die de Joden doen vóór en als  ze de Sjabbat vieren? 

De Joden 

•   

•   

•   

 

 

 

Opdracht 9         (antwoordlink)  

Joodse jongens en meisjes worden vanaf een bepaalde leeftijd volgens het Joodse 

geloof ‘volwassen’.  

Voor jongens en meisjes is dat op een ander tijdstip en het heet ook anders. 

Hoe heet dit feest voor meisjes? 

Het heet 

 

Wat betekenen die woorden? 

Het betekent 

 

Op welke leeftijd? Als ze 

 

Hoe heet dit feest voor jongens? 

Het heet 

 

Wat betekenen die woorden? 

Het betekent 

 

Op welke leeftijd? Als ze 

 

Wat mogen de jongen of het meisje doen op deze dag? 

Ze mogen dan  

 

 

http://web-jack.nl/Public/Webpaden/Godsdiensten/Jodendom/barenbatmitswa.jpg


Opdracht 10         (antwoordlink)  

Elke godsdienst heeft feestelijke en Heilige dagen om mensen aan iets belangrijks te 

herinneren. 

Hieronder zie je een aantal maanden van het jaar. Weet jij hoe die feesten heten? 

 

Klik in de link op het plaatje met het boek (ordner). 

Zie het voorbeeld hiernaast. 

Aan de rechterkant zie je dan alle feestdagen staan. 

 

 

 

 

maart april mei 

 

 

 

 

  

 

 

Een feest zoals carnaval ter 

herinnering aan koningin 

Esther. 

Herinnert aan de bevrijding 

uit de slavernij in Egypte. 
Herdenking dat het joodse 

volk de Thora ontving. 

september oktober november 

 

 

 

 

  

Het Joodse 

Nieuwjaarsfeest. 

Grote Verzoendag van de 

Joden. 

Loofhuttenfeest. 

december  

 

 

 

 

Lichtfeest van de Joden. 

 

 

http://www.beleven.org/feesten/joden/

