
 
 
Jongens en meisjes, 
 
Het gaat vanmorgen over het Joodse volk. 
Wie van jullie weet iets van de Joden? 
Kun je iets noemen dat bij de Joden hoort? 
 
Geef de kinderen de gelegenheid iets te noemen. 
In de presentatie zijn vier plaatjes opgenomen, namelijk van Jeruzalem, van een Jood bij de 
Klaagmuur, van een biddende Jood met gebedsbanden om zijn arm en een gebedsdoosje op zijn 
hoofd en van een Jodenster. 
Wanneer het kindmoment begint, is een zwart scherm te zien. Zodra door de kinderen iets 
genoemd wordt waarvan een plaatje beschikbaar is, wordt dat getoond. Spreek dat vooraf met 
de beameraar af. 
Wanneer de kinderen niets meer weten, kun je nog laten zien wat door hen niet genoemd is. Het 
scherm gaat daarna weer op zwart. 
 
Ik wil ook nog iets (anders) noemen. En dat is het alfabet van de Joden. 
Ons alfabet begint met de A, dan komt de B en ga zo maar door, tot de Z. 
Maar de Joden hebben andere letters. Kijk, hier zie je ze (dia). 
We noemen dat Hebreeuws. 
 
Vreemde kriebels, vind je niet? 
Daar kun je niets uit wijs worden! 
 
En er is nog iets: het zijn niet alleen vreemde letters, je moet het ook van rechts naar links lezen. 
Wij lezen van links naar rechts, maar de Joden lezen dus van rechts naar links. 
Ze beginnen voor ons gevoel achterin een boek te lezen. 
Maar bij hen staat daar de eerste bladzijde! 
Vind je dat niet bijzonder? 
 
Het Hebreeuws is dus best een moeilijke taal. 
Maar, jullie zijn volgens mij heel slim. 
Ik ga jullie daarom een beetje Hebreeuws leren! 
 
Kijk, hier staat een Hebreeuws woord (dia). 
Je spreekt het uit als yachad (met de klemtoon op de eerste lettergreep). 
Zeg het mij maar na! 
 
En wat betekent het? 
Het betekent ‘samen’ (dia). 
 
Dit woordje, yachad, zal ik straks ook in de preek noemen. 
Luister maar goed! 
 
 
 


