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1 BERACHOT VOOR ETEN, DOEN, ZIEN, HOREN, RUIKEN… 
 

Het Hebreeuwse woord(beracha) betekent letterlijk ‘zegen’. Maar het wordt ook 

gebruikt in de betekenis van ‘lofzegging’. Dan is het een Hebreeuwse zin die je zegt om 

 (God) voor iets te bedanken. Er zijn drie soorten  (berachot). 

 

 

1  BERACHOT DIE JE ZEGT VOORDAT JE IETS EET OF DRINKT 

 

Deze berachot heb je al geleerd in het werkboek  

Het Raadsel van Baroech (leerplan Gimmel). 

 
Een beracha voor eten of drinken begint steeds met  

dezelfde zes woorden: 

 

           

ha’olam  mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech  

Lees de woorden van rechts naar links. Baroech is dus het eerste woord! 

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld… 

 

 Omcirkel in het rechtervak het eten of drinken dat jij het lekkerst vindt. 
 

 Schrijf in het linkervak de beracha die je zegt voordat je jouw favoriete voedsel 
eet of drinkt, met Hebreeuwse of met Nederlandse letters. 

 




________________________________ 

 

Baroech Atta Adonaj,  

Eloheenoe mèlech ha’olam, 

 
_________________________________ 

 
 
TIP: De beracha vergeten? In Van Jom tot Jom (blz 

272-273) vind je de berachot die je zegt voordat je 

iets eet of drinkt. 
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2  BERACHOT DIE JE ZEGT VOORDAT JE IETS DOET 

 

Deze berachot zeg je wanneer je een mitswa doet, 

bijvoorbeeld de Chanoeka lichtjes aansteken. Door een 

beracha te zeggen wijs je jezelf (en anderen) er op dat 

je niet zomaar kaarsjes aansteekt, maar dat het een 

mitswa, een opdracht is die hoort bij het vieren van het 

Chanoeka feest. Deze soort berachot ga je in dit 

werkboek leren.  

 

Een beracha die je zegt voordat je een mitswa doet begint meestal met  

dezelfde tien woorden: 

 

   ְּבִמְצֹוָתיו            

wetsiewanoe  bemitswotaw  kiddesjanoe  asjer  ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech  

 

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons een bijzondere taak heeft 

gegeven door Zijn mitswot en ons heeft opgedragen om… 

 

Daarna volgen de woorden die vertellen waarom je de beracha zegt. Net als bij de 

berachot over voedsel zijn er ook verschillende berachot voor het doen van een mitswa.  

 
  Geef nog (minstens) één ander voorbeeld van een beracha die je zegt voordat je 

 een mitswa doet. Schrijf je voorbeeld(en) in het vak. 

 

 

Voorbeeld van een mitswa met beracha: 

Sjabbat kaarsen aansteken 

Ander voorbeeld: 

____________________________ 

Nog een voorbeeld: 

_____________________________ 
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3 BERACHOT DIE JE ZEGT ALS JE IETS BIJZONDERS ZIET, RUIKT OF HOORT 

  

Bijvoorbeeld wanneer je voor de eerste keer in het jaar 

een boom vol bloesem ziet, of de regenboog. Voor 

kruiden die lekker ruiken, zoals kaneel of kruidnagels 

bestaat ook een beracha (denk maar aan havdala!). 

 

Een voorbeeld van een beracha die je zegt wanneer je iets hoort is die voor het geluid 

van de donder tijdens een onweersbui. En wist je dat er zelfs een speciale beracha is 

voor het horen van (heel) goed nieuws?  

 

In dit werkboek ga je berachot leren die je zegt voordat je een mitswa doet, en ook een 

paar van de berachot voor horen, zien of ruiken. Je herhaalt de berachot over voedsel die 

je al kent uit Het Raadsel van Baroech. De nieuwe berachot hebben een nummer. 

Achterin staat een overzicht van alle berachot die je in ‘Mitswa en Beracha’  leert. 

 

Een beracha voor zien, horen of ruiken begint met meestal met dezelfde drie woorden: 

 

        

Gezegend bent U Eeuwige…..    Adonaj  Atta  Baroech   

 

  Teken iets in het vak waar een beracha voor zien, horen of ruiken bij hoort. 
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Berachot 

 
  Maak deze zinnen af. Kies uit de woorden in het vak onderaan: 

 

1 Er zijn verschillende _____________    berachot. 

 

2 Sommige berachot zeg je voordat je iets _________ of drinkt. 

 

3 Bijvoorbeeld de beracha voor ________________. 

 

4 Deze soort berachot begint steeds met dezelfde  _____________  woorden. 

 

5 Andere berachot zeg je voordat je een _______________ doet. 

 

6 Bijvoorbeeld de ______________ aansteken. 

 

7 Deze soort berachot beginnen steeds met dezelfde __________ woorden. 

 

8 Weer andere berachot zeg je als je iets bijzonders hoort, _________ of ruikt. 

 

9 Bijvoorbeeld een ___________________  of de  ___________________________ 

 

10 Deze soort berachot begint steeds met dezelfde ______________ woorden. 

 

11 We zeggen een beracha om  te ________________. 

 

12 Het Nederlandse woord voor beracha is zegen of  ____________________. 

 

 

 

* brood * regenboog * soorten * mitswa * ziet * tien * zes * donder * 

* voedsel * bedanken * lofzegging * drie * eet * Chanoekalichtjes * 
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2 BERACHOT VAN SJABBAT 
 

De bekendste beracha van sjabbat is die voor het aansteken van de sjabbatkaarsen. 

Meestal zijn dat er twee, maar het mogen ook meer kaarsen zijn. Het getal twee 

herinnert aan de twee keer dat het gebod om van sjabbat een bijzondere dag te maken 

in de Tora staat. 

 

De beracha voor het aansteken van de sjabbatkaarsen is: 

 

            1 
ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

wetsiewanoe  bemitswotaw  kiddesjanoe  asjer   

 

    

sjabbat  sjel  neer  lehadliek   

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons een bijzondere taak heeft 
gegeven door Zijn mitswot en ons heeft opgedragen om het sjabbatlicht aan te steken. 

 

 
 Hieronder zie je de veertien woorden van de beracha voor de sjabbatkaarsen.  
 Zet eerst de letters van ieder woord in de goede volgorde.  
 Zet daarna de woorden van de beracha in de goede volgorde door een cijfer van 1 
 tot en met 14 in de vakjes te schrijven. 

 

5 CLEEMH melech      HABERCO  _____________ 

    
  TATA _____________     HOENEELOE _____________ 

    
  DOEDIEKANSJE _____________     RASJE _____________ 

    
  MAAHOL _____________     RENE _____________ 

    
  ETSIONWEEWA _____________     DAJANO _____________ 

    
  LESJ _____________     KIELEDAHL _____________ 

    
  WEITWOSTBAM _____________     BABJAST _____________ 
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KIDOESJ 

Op sjabbat wordt voor het eten kidoesj gemaakt (je kunt de hele tekst van de kidoesj 

voor vrijdagavond vinden op bladzijde 114 van de Dasberg sidoer). Het woord kidoesj 

betekent letterlijk ‘heiliging’.  

We maken kidoesj om sjabbat te ´heiligen´, om te laten zien dat het een bijzondere dag 

is. Meestal maakt één persoon kidoesj namens allemaal.  

 

De kidoesj bestaat uit twee delen.  

In het eerste deel van de kidoesj staat dat sjabbat een herinnering is aan de schepping, 

en daarmee aan de geboorte van de wereld. Daarna volgt deze beracha: 

 

            

ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

    

hagafen  perie  boree   

 

 

  Vul in. Weet je het antwoord niet? Zoek het dan op in Van Jom tot Jom (blz 272). 

  

 (boree perie hagafen) betekent: ____________________________ 

 

 Je zegt deze beracha voordat je _____________ of ______________________ drinkt. 

 

In het tweede deel staat de beracha voor sjabbat. Het is een lange beracha, waarin we 

onder andere zeggen dat sjabbat herinnert aan de uittocht uit Egypte en daarmee aan de 

geboorte van het joodse volk. De laatste vijf woorden van deze beracha zijn:  

 

          2 
hasjabbat  mekaddeesj  Adonaj  Atta  Baroech   

 

 

 

 

 

Gezegend bent U, Eeuwige, die de sjabbat heilig (bijzonder) maakt. 
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Nadat iedereen van de kidoesjwijn heeft gedronken, volgt weer een andere mitswa, waar 

ook weer een beracha bij hoort. Dit is de mitswa om je handen te overgieten met water 

voordat je brood eet. Je gebruikt daarvoor een speciale beker met twee oren. Je vult de 

beker met water. Terwijl je die met je linkerhand vasthoudt, giet je water over je 

rechterhand. Daarna neem je de beker in je rechterhand en giet wat water over je 

linkerhand. Er zijn ook nog andere mogelijkheden, bijvoorbeeld drie kleine scheutjes 

water over iedere hand.  

Terwijl je je handen afdroogt, zeg je deze beracha: 

 

            3 
ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

wetsiewanoe  bemitswotaw  kiddesjanoe  asjer   

 

   

jadajiem  netielat  al   

 

Gezegend bent U. Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons een bijzondere taak heeft 
gegeven door Zijn mitswot en ons heeft opgedragen om de handen te overgieten. 



Nadat je de beracha hebt gezegd zeg je niets meer tot de beracha over brood. Door je 

mond te houden geef je aan dat de beracha over handen wassen en de beracha over 

brood bij elkaar horen.  

 

 Hier zie je de de beracha over brood (op sjabbat zijn dat natuurlijk lekkere 

 challes!) weet je al. Schrijf onder de Hebreeuwse woorden hoe je die in het 

 Nederlands uitspreekt.  

TIP  Vind je dit moeilijk? Kijk dan in Van Jom tot Jom, bladzijde 261.  

 

            

__________ __________ __________ __________ __________ __________  

 

    

__________ __________ __________ __________  
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Kidoesj maken 

 

 

 

  Lees bladzijde 6 en 7 goed en maak deze zinnen af: 

 
1 Kidoesj betekent in het Nederlands ________________________. 

 

2 We zeggen kidoesj als het  _________ of een joodse feestdag is. 

 

3 Kidoesj maak je over  ________________ of druivensap. 

 

4 De tekst van de kidoesj staat in een  _____________. 

 

5 In de kidoesj zeggen we twee berachot. De eerste beracha is voor ____________ 

 

6 De laatste drie woorden van deze beracha zijn __________   _______  __________ 

 

7 De tweede beracha is voor __________. 

 

8 De laatste twee woorden van deze beracha zijn, _________    ____________ 

 

9 In de kidoesj zeggen we dat sjabbat herinnert aan de  __________ van de wereld. 

 

10 Sjabbat herinnert ook aan de uittocht uit ______________. 

 

11 Na de kidoesj ga je je handen overgieten met een speciale ________________ 

 

12 Terwijl je je handen ___________________, zeg je een beracha. 

 

13 De laatste drie woorden van deze beracha zijn _______    _________   ___________. 

 

14 Daarna houd je even je ________________________. 

 

15 Na de beracha over het brood mag je weer _______________.  
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HAVDALA 

 

Sjabbat is afgelopen als er drie sterren aan de hemel 

staan. Dan is het ‘nacht’. We nemen afscheid van 

sjabbat door havdala te maken.  

Havdala betekent ‘verschil, onderscheid’. Bij havdala 

horen vier berachot. 

 

De eerste beracha ken je al. Het is de beracha over wijn. 

 

  Maak de beracha af door de ontbrekende woorden in te vullen. Probeer dit ook 

 met Hebreeuwse letters te doen. 

 

__________ __________ ___________       

          

__________ __________ __________ Adonaj  Atta  Baroech   

 

 

Daarna ruiken we aan de besamiem. Dat zijn lekker ruikende kruiden, 

bijvoorbeeld kaneel, nootmuskaat of kruidnagel. Meestal zitten de havdala kruiden in een 

mooi doosje of in een speciale besamiembus. Door aan de kruiden te ruiken houden we 

de fijne sfeer van sjabbat nog een beetje bij ons en krijgen we tegelijkertijd kracht voor 

de nieuwe week. 

 

Dit is de beracha voor de kruiden: 

 

            4 
ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

   

besamiem  mienee  boree   

 

 

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, Schepper van de verschillende 
soorten geurige kruiden. 
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De volgende beracha is die over het licht. Terwijl je de beracha zegt kijk je naar je 

nagels bij het licht van de havdalakaars. Een havdalakaars is een gevlochten kaars met 

meerdere pitten (lonten).  

 

Dit is de beracha voor het licht: 

 

           5 
ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

    

ha’eesj  me’oree  boree   

 

 

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, Schepper van de lichtbronnen. 



 

 

  Vergelijk de beracha voor het licht met de beracha voor de kruiden. 

 

 Hoeveel woorden zijn precies hetzelfde?    _____________ 

 

 

 

  Deze woorden komen uit de twee berachot (kruiden en licht) die je net hebt 

 geleerd. Zet de letters in de goede volgorde en schrijf er achter uit welke beracha 

 het woord komt: kruiden of licht. 

 

 OEMEER  = ______________ Beracha: licht 

 

 BIAMMEES = ______________ Beracha: _____________ 

 

 EENMEI  = ______________ Beracha: _____________ 

 

 HESAJE  = ______________ Beracha: _____________ 
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Voordat de havdalakaars wordt uitgedoofd in de wijn zeggen we nog een beracha. Deze 

beracha heet hamavdiel. Dat betekent: ‘die verschil, onderscheid maakt’. In deze 

beracha zeggen we dat onderscheid maakt ‘ tussen licht en donker, tussen sjabbat en 

de overige dagen van de week’. Je kunt deze beracha vinden in de Dasberg sidoer op 

bladzijde 243. Dit zijn de laatste zeven woorden van deze beracha: 


 

             6 
lechol  kodesj  been  hamavdiel  Adonaj  Atta  Baroech   

 

 

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, die onderscheid maakt tussen heilig en gewoon. 

 

 

  Kijk naar de plaatjes en omcirkel de goede beracha: 

 

  

Boree me’oree ha’eesj 

  

Boree minee besamiem 

 


  

Boree me’oree ha’eesj 

 

Hamavdiel been kodesj lechol 

 

  

Boree minee besamiem 

  

Hamavdiel been kodesj lechol 
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Havdala Woordpuzzel 
 
  Zoek de woorden uit het vak in de puzzel en streep ze door. 
 
 

H A V D A L A K A A R S 

A P V B R U I K E N B T 

V A L E E C H E N K E E 

D S A O L I A S D Z S R 

A N M E I F M I N I A R 

L E S N A E A D J N M E 

A V K A H R V O I G I N 

T I A G O E D E W E E K 

H U N E E J I R L N M E 

C R E L C N E T T I P H 

A D E S O L L B E K E R 

N S L E G A N D I U R K 

 
 
  Zoek deze woorden: 
 
 

besamiem hamavdiel lucifer sidoer 

beker havdala nacht sterren 

druivensap havdalakaars nagels vlam 

Eliahoe kaneel pitten wijn 

goede week kruidnagelen ruiken zingen 

 
 
  Schrijf de letters die overblijven in de vakjes. Als je het goed gedaan hebt, krijg je 
 een gedeelte uit een van de berachot van havdala.  
 
 

                  
 

 
  Wat betekent dit? ________________________________________________________ 
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Havdala maken

 
 
 Maak de zinnen af.  

Kies uit de woorden in de puzzel op blz 12. Je mag 
de woorden meer dan één keer gebruiken. 

 
 
 
1 Sjabbat is voorbij als je drie _________________ in aan de hemel ziet. 

 

2 Dan is het ‘____________’  en tijd om  ___________________ te maken. 

 

3 Daar heb je een beker voor nodig met ____________ of _________________. 

 

4 Er hoort ook een busje met _____________________ bij. 

 

5 Dat zijn kruiden die lekker ruiken, zoals kaneel of ______________. 

 

6 Een havdalakaars is een kaars met meerdere  _____________ 

 

7 Bij havdala horen vier berachot. De eerste beracha is voor de  _____________ 

 

8 De tweede beracha is voor de ______________________. 

 

9 Na deze beracha mag iedereen aan de besamiembus _______________ 

 

10 Bij de derde beracha kijk je naar je  __________ bij het licht van de havdalakaars. 

 

11 De laatste beracha heet _______________________. 

 

12 De __________________ wordt daarna uitgedoofd in de wijn. 

 

13  Een bekend lied voor het einde van havdala is ______________ Hanavie. 

 

14 Dit lied kun je vinden in de ____________________. 

 

15 Tenslotte wensen we elkaar ‘sjavoea tov’ , dat betekent _______________. 
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Herhaling berachot sjabbat
 

 Bij dit plaatje horen vijf berachot. Weet jij welke?  

 En weet je ook waarvoor je deze berachot zegt? 

Vul het schema verder in. Probeer of je de  

berachot met Hebreeuwse letters kunt schrijven. 

 

 

 

 BERACHA   WAARVOOR? 

1   Sjabbat kaarsen aansteken 

2 ________________________________  _______________________________ 

3 ________________________________  _______________________________ 

4 ________________________________  _______________________________ 

5 _______________________________  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 Bij dit plaatje horen vier berachot. Weet jij welke?  

 En weet je ook wanneer je deze berachot zegt? 

Vul het schema verder in. Probeer of je de  

berachot met Hebreeuwse letters kunt schrijven. 

 

 

 BERACHA   WAARVOOR? 

1 ________________________________  _______________________________ 

2 ________________________________  _______________________________ 

3 ________________________________  _______________________________ 

4 ________________________________  _______________________________ 
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3  BERACHOT DOOR HET JOODSE JAAR 
 
 Weet je de namen van alle joodse  maanden nog? Lees de omschrijvingen en vul 
 de goede maand in. Kies uit de maanden in het vak onderaan de bladzijde.  

 

 Tip: tel de vakjes en let op de al ingevulde letters! Kijk voor meer info over de joodse kalender in  

 Van Jom tot Jom blz 70.   
 

   1 H       

   2 E       

    3  T       

   4 J       

5    O       

 6   O       

   7 D       

  8  S       

  9  E       

   10 J       

11    A       

    12 A       

 13   R       

 
1 Maand zonder feestdagen 
2 Wintermaand met een vastendag 
3 Maand met de meeste feestdagen 
4 Maand waarin in Israël de amandelbomen bloeien 
5 Maand waarin de zomer begint 
6 Laatste maand van de zomer 
7 Maand waarin het Poeriem is 
8 Maand waarin het Chanoeka is 
9 Maand waarin we matzes eten 
10 Maand waarin het groot feest voor Israël is 
11 Maand waarin het Sjavoe’ot is 
12 Verdrietige zomermaand 
13 Maand die er niet ieder jaar is. 

 

* ijar * sjevat * av * elloel * adar sjeni * tewet * tisjri * 

* siewan * kislew * chesjwan * tammoez * adar * niesan * 
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Nu je de namen van de maanden weet gaan we een 

rondreis door het joodse jaar maken. Onderweg komen 

we allerlei bijzondere dagen tegen, met de berachot die 

daar bij horen. Sommige berachot heb je misschien al 

een keer in een ander JELED werkboekje gehad, en 

anderen zijn helemaal nieuw. 

 

Het begin van een joodse maand heeft een speciale naam: 

  Rosj Chodesj. 

 

 

ROSJ CHODESJ  

 

 Maak de zinnen af. Kies uit de woorden in het vak. 
 TIP Kijk voor info over Rosj Chodesj in Van Jom tot Jom (blz 69) of op JELED.net  

   
 
1 Het joodse jaar is geen zonnejaar, maar een _________________. 
 
2 Een joodse maand begint met _____________ maan. 
 
3 De maan heeft dan de vorm van een _____________. 
 
4 Daarna wordt de maan iedere dag een beetje _________________. 
 
5 Op de vijftiende dag van een joodse maand is het ___________ maan. 
 
6 Daarna wordt de maan iedere dag een beetje _______________. 
 
7 Een joodse maand heeft ______ of ______ dagen. 
 
8 Een joods jaar heeft _________ dagen. 
 
9 Dat is _______ dagen korter dan een zonnejaar. 
 
10 Eens in de twee of drie jaar is het ________________. 
 
11 Dan is er een extra maand, die heet ____________. 
 
12 Zo blijven de joodse feestdagen in het goede ___________ vallen. 
 

 

 

 

volle 
 

nieuwe 
 

kleiner 
 

groter 
 

maanjaar 
 

adar sjenie 
 

jaargetijde 
 

sikkel 
 

schrikkeljaar 
 

11 
 

29 
 

30 
 

354 
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Op Rosj Chodesj wordt  (Halleel) gezegd, dat zijn psalmen. Meestal worden ze door 

de chazan samen met de sjoelbezoekers gezongen.   

 

Bij Halleel zeggen hoort deze beracha: 

 

            7 
ha‐olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

wetsiewanoe  bemitswotaw  kiddesjanoe  asjer   

 

   

hahalleel  et  likro   

 

Gezegend bent U,  Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons een bijzondere taak heeft 
gegeven door Zijn mitswot en ons heeft opgedragen om het Halleel te zeggen. 

 

Halleel wordt gezegd als het Rosj Chodesj is, maar ook op vijf andere bijzondere 

momenten in het joodse jaar, namelijk: 

 

Soekot * Sjavoe’ot * Chanoeka * Jom Ha’atsmaoet * Pesach * 

 

 
  Zet deze vijf bijzondere momenten in de goede volgorde. Begin bij de eerste 
 maand van het joodse jaar (niesan). 

 

1 Pesach 

 

2 _____________________ 

 

3 _____________________ 

 

4 _____________________ 

 

5 _____________________     
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4 BERACHOT IN DE MAAND NIESAN  

 

Niesan is de eerste maand van het joodse jaar. Op 15 niesan begint Pesach.  

De beracha hieronder wordt gezegd op de avond van 14 niesan. Het is dan nog geen 

Pesach (dat is het pas de volgende avond) maar de beracha heeft wel met Pesach te 

maken. 

 

            8 
ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

wetsiewanoe  bemitswotaw  kiddesjanoe  asjer   

 

   

chameets  bioer  al   

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons een bijzondere taak heeft 
gegeven door Zijn mitswot en ons heeft opgedragen om het chameets weg te ruimen. 

 

 
  Kijk naar de plaatjes op deze bladzijde en lees de vertaling van de beracha.  
 Leg uit wat er gebeurt nadat deze beracha is gezegd. Wat heeft dit met Pesach te 
 maken? 
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Deze beracha hoort speciaal bij de seder.  

 

 

            9 
ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

wetsiewanoe  bemitswotaw  kiddesjanoe  asjer   

 

   

matsa  achielat  al   

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons een bijzondere taak 
heeft gegeven door Zijn mitswot en ons heeft opgedragen om matze te eten. 

 

 

  Kies het goede antwoord. Waarom eten we met Pesach matzes?  

 

O  A omdat het een mitswa uit de Tora is om matze te eten 

O  B ter herinnering aan het verdriet van het joodse volk in Egypte 

O  C ter herinnering aan de uittocht uit Egypte 

O  D antwoord A, B en C zijn allemaal goed 

 

 

 

  Leg uit waarom sommige mensen de beracha over de matzes twee keer per jaar 

 zeggen en anderen maar één keer.  

 

 __________________________________________________ 

 

 __________________________________________________ 

 

 __________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________ 
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Ook deze beracha hoort speciaal bij de seder: 

 

           10 
ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

wetsiewanoe  bemitswotaw  kiddesjanoe  asjer   

 

   

maror  achielat  al   

 

Gezegend bent U. Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons een bijzondere taak 
heeft gegeven door Zijn mitswot en ons heeft opgedragen om maror te eten. 

 

  Hier zie je zes van de berachot die tijdens de seder worden gezegd. Kies uit de 

 woorden in het vak en maak deze berachot af. 

 

* min ha-arets * matsa * jadajiem * hagafen * et hahalleel * maror * 

 

 1 Boree perie   __________________ 

 

 2 Likro et   __________________ 

 

 3 Hamotsie lechem  __________________ 

 

 4 Al achielat    __________________ 

 

 5 Al achielat   __________________ 

 

 6 Al netielat  __________________ 

 
 
 

  Tijdens de seder zeggen we ook nog de beracha ‘boree perie ha’adama. 

  

 Weet jij waarvoor? _______________________ 
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Pesach Woordpuzzel 
 
 Zoek de woorden uit het vak in de puzzel en streep ze door. 
 
 
 

P E O S N E L L A B E Z T A M 

E D C E A O O M M O S J E N A 

T E H K M N L E N T E E S E N 

E G A I O E R N J I W K O N I 

R Y M K K E H A G E L A R A S 

S P E K I J H A G A D A A H J 

E T E E F A R A O T F R H K T 

L E T R A D I J S J E S C N A 

I E S S M A T Z E Z E E A I N 

E H A L L E E L D O S N S R N 

L L E O H A I L E U T E E P A 

M I E R I K W O R T E L P S N 

 
 
  Zoek deze woorden: 
 
 

afikoman Eliahoe Halleel matze radijsjes 

chameets farao kaarsen mierikwortel seder 

charoset feest kikkers Mosje sprinkhanen 

dajeenoe hagada lente Pesach wijn 

Egypte hagel ma nisjtanna peterselie zout 

  matzeballensoep 

 
 
 Schrijf de letters die overblijven in de vakjes. Als je het goed gedaan hebt, krijg je 

een mitswa waarmee we op Pesach beginnen.  
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DE OMER 
 
De dagen tussen Pesach en Sjavoe’ot hebben een speciale naam: de Omer of Omertijd. 
Vanaf de tweede avond van Pesach tot aan Sjavoeot worden de dagen geteld. Dat zijn 49 
dagen, dus precies zeven weken. 
 
Bij Omertellen hoort deze beracha:  
 

           11 
ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

wetsiewanoe  bemitswotaw  kiddesjanoe  asjer   

 

   

ha’omer  sefierat  al   

 

 



Omer tellen 
 
Je zegt deze beracha iedere avond van de omer, bij het 
begin van een nieuwe joodse dag. Als je er iedere keer aan 
denkt, zeg je de beracha dus 49 keer!  
 
Als je vergeten bent de omer te tellen maar er overdag aan 
denkt, dan tel je de omer voor die dag, maar zonder 
beracha. ’s Avonds tel je dan gewoon weer verder, met 
beracha. Denk je er de volgende avond pas aan? Dan mag je 
de Omer wel verder tellen, maar zonder beracha. 
 
 
Omertijd 
 
In de joodse geschiedenis zijn er gedurende de omertijd veel verdrietige dingen gebeurd. 
Veel leerlingen van Rabbi Akiva, een beroemde rabbijn, stierven in de omertijd aan een 
besmettelijke ziekte. In de middeleeuwen zijn joodse gemeenten tijdens de omertijd 
uitgemoord door de kruisvaarders.  
 
Ook Jom Hasjoa, de dag waarop we extra denken aan de joden die in de Tweede 
Wereldoorlog vermoord zijn, valt in de omertijd (op 27 niesan). 
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DE OMER 

 

  Maak de zinnen af. Kies uit de woorden in het vak. 
 
TIP Kijk voor meer info over de Omer op JELED.net,  

 in het JELED werkboekje De Omer of in Van Jom tot Jom. 

   
 
 
1 Het woord omer betekent letterlijk _________________. 
 
2 Het is ook de naam van een  _________ dat in het Beet Hamikdasj werd gebracht. 
 
3 De mitswa om de omer te tellen staat in de _____________. 
 
4 De omertijd begint op de tweede dag van  _________________. 
 
5 De dag voor ___________  is de laatste dag van de omertijd. 
 
6 De omertijd duurt __________ weken, dat zijn __________ dagen. 
 
7 Omertellen doe je in de avond, zodra het ____________ is. 
 
8 Voordat je de omer telt zeg je een ______________  
 
9 Omertellen heet in het Hebreeuws   ________________. 
 
10 De omertijd is een ____________ voor het joodse volk. 
 

11 Daarom zijn er in de omertijd geen  ___________ (joodse bruiloften) of andere 

 feestelijke bijeenkomsten. 
 
12 Het is de gewoonte om in de omertijd niet naar de _______________ te gaan. 
 
 
 
 

* beracha * Tora * treurtijd * 49 * korenschoof * Pesach * donker * 

* sefierat ha’omer * offer * choepot * kapper * Sjavoe’ot * zeven * 
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Herhaling berachot niesan

De vijf berachot die je voor de maand niesan hebt geleerd beginnen allemaal met deze 

woorden: 


 

Baroech Atta Adonaj, Eloheenoe mèlech ha’olam, asjer kiddesjanoe bemitswotaw wetsiewanoe.. 

 
 
  Kijk naar de plaatjes en maak de berachot af door de letters van de laatste drie 
 woorden van iedere beracha in de goede volgorde te zetten.  

 

  HAHIELELOLKATER 
 

 Likro et hahalleel     

 

 

  STAMBOERHELACIE 
 

 ________     ________    ________      





  TAALMAATLICHASE 
 

 ________     ________    ________      




  LALIHARAMATCOER 
 

 ________     ________    ________      




  HAAILOERRAFEEST 
 

 ________     ________    ________      
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5  BERACHOT IN DE MAAND IJAR 
 

De tweede maand van het joodse jaar heet Ijar. Ijar valt in de Omertijd. In de maand 

Ijar zijn er geen echte feesten, maar wel een paar bijzondere dagen. Vaak hebben die 

iets met Israël te maken. 

 
 Lees de omschrijving en schrijf de goede naam erbij. Kies uit de dagen in het vak. 
 TIP Weet je een antwoord niet? Kijk in het JELED werkboekje De Omer of in Van Jom tot Jom. 
 
  

* Jom Ha’atsmaoet * Jom Jeroesjalajiem * Rosj Chodesj * 

* Lag Ba’omer * Jom Hazikaron  * 

 
 

Niet alleen in Ijar, maar in alle  maanden is 
het begin van de maand een bijzondere 
dag. In sjoel wordt dan Halleel gezegd. 

  
HOE HEET DEZE DAG? 
_________________________ 
 

 
 

Op 4 Ijar worden de soldaten van het 
Israëlische leger (tsahal) herdacht die tijdens 
de oorlogen hun leven gaven om het land 
en de bewoners te verdedigen.  

  
HOE HEET DEZE DAG? 
_________________________ 

 
 

Op 5 Ijar vieren we de Onafhankelijk-
heidsdag van Israël. Niet alleen in Israël, 
maar ook in andere landen waar joden 
wonen is het dan feest. 

  
HOE HEET DEZE DAG? 
_________________________ 
 

 

 

De naam van deze dag betekent letterlijk: 
de 33ste dag van de Omer. Dan wordt de 
treurtijd voor één dag opgeheven. Er zijn 
veel choepot (joodse bruiloften). 

  
HOE HEET DEZE DAG? 
_________________________ 





Op 28 Ijar denken we er aan dat joden sinds 
de Zesdaagse oorlog (1967) weer naar de 
Oude Stad van Jeruzalem en de Kotel 
(Klaagmuur) kunnen gaan. 

  
HOE HEET DEZE DAG? 
_________________________ 
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STEDEN IN ISRAEL 

  

 WOORDENSLINGER 

 

  Begin bij de pijl links onderaan. Zoek de namen van 
 steden in Israël door de letters van vakjes die aan 
 elkaar grenzen met een lijn aan elkaar te verbinden. 
  
 Kijk naar het voorbeeld in de puzzel en zoek de 
 steden in deze volgorde: 
 
 

* Jeruzalem * Safed * Haifa * Tel Aviv * Natanja  * Petach Tikwa * 

* Tiberias * Beer Sjewa * Eilat * Rechovot * Modi’ien * Arad * Kfar Saba * 
 
 
 

H K I A R I A L A F 
C T W T I E A F A E 
A T J N B S A B S L 
E A A V A B E W A R 
P E L T I E E J E A 
T A A N V R S I L F 
F E F M E E R A R K 
I D A S L C T A D A 
A H R A H O T O I N 
J E U Z O V M D I E 

 
 
  Aan het eind van de woordenslinger blijft één woord over. 
  
 Welk woord is dat?  _______________________ 
 
  
 Wat heeft dit woord met Israël te maken? 
 
 ________________________________________________ 
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6  BERACHOT IN DE MAAND SIEWAN 
 

Na Ijar komt Siewan, de derde maand van het joodse jaar. Op 6 en 7 Siewan is het 

Sjavoe’ot. 

 

  Kies het goede antwoord. Wat vieren we op Sjavoe’ot?  

 

 O  de uittocht uit Egypte 

 O  dat we de Tora hebben gekregen   

 O  de schepping van de wereld   

 

Sjavoe’ot is een טֹוב יֹום  (jomtov), dat is een feest dat in de Tora staat. Zulke feestdagen 

worden al meer dan drieduizend jaar door het joodse volk gevierd. Niet alle feesten zijn 

jomtov dagen. Pesach is een jomtov, maar Poeriem niet, want het verhaal van Esther 

staat niet in de Tora. 

  

Als het jomtov is zijn er veel manieren waarop we laten zien dat het een bijzondere dag 

is. Net als op sjabbat wordt er op jomtov niet gewerkt. Ook doen we bijzondere dingen 

om ons eraan te herinneren dat het jomtov is, bijvoorbeeld kaarsen aansteken en kidoesj 

maken. Daar horen berachot bij.  

 

  Hier zie je de beracha voor het aansteken van de jomtovkaarsen. Deze beracha is, 

 op één woord na, precies dezelfde als die voor de sjabbatkaarsen. Schrijf zelf 

 onder de Hebreeuwse woorden hoe je die in het Nederlands uitspreekt. 

 

           12 
_______ _______ ________ ______ _____ _______  

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

__________  __________ ________ _______  

 

טֹוב יֹום     

jom tov  ______ _____ _________  

 

Gezegend bent U. Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons een bijzondere taak heeft 
gegeven door Zijn mitswot en ons heeft opgedragen om het jomtovlicht aan te steken. 
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Nadat de jomtov kaarsen zijn aangestoken, (of bij de kidoesj) wordt er nog een beracha 

gezegd. Die beracha heet ֶׁשֶהֱחיָנּו (sjèhèchèjanoe). Deze beracha hoort niet alleen bij 

jomtov. Je zegt sjehèchèjanoe iedere keer wanneer je iets nieuws en plezierigs 

meemaakt, bijvoorbeeld wanneer je nieuwe kleren krijgt of wanneer je voor het eerst in 

het jaar een vruchtensoort eet die er niet het hele jaar is, bijvoorbeeld kersen. 

 

Sjèhèchèjanoe zeg je omdat je blij bent dat je iets (weer) mag meemaken. Je bedankt 

God dat je het mag beleven.  

 

 Hier zie je de hele beracha. Oefen hem een paar keer, want sjèhèchèjanoe is een 

echte tongbreker! 

 

 

          13 
ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

ַהּזֶה ַלּזְַמן  ְוִהִּגיָענּו ְוִקּיְָמנּו ֶׁשֶהֱחיָנּו 

hazè  lazeman  Wehiegi’anoe  wekiejemanoe  sjèhèchèjanoe   

 

 
 

 Kijk goed naar de beracha. Zet de lettergrepen van de laatste vijf woorden in de 

goede volgorde. 

 

[ sjè ____ ____ ____ ____  we ____ ____ ____ ____ 

 

we ____ ____ ____  la ____ ____  ha ____  

 

 

 Kies uit deze lettergrepen: 

 

* gi * chè * zè * ze * hè *  noe * ja * je * 

* anoe *  kie * noe * ma *  man  * hie *  
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Net als op sjabbat wordt ook op jomtov kidoesj gemaakt. In de kiddoesj voor de avond 

van jomtov staan drie berachot. De eerste beracha is precies dezelfde als de eerste 

beracha van de kidoesj van vrijdagavond. 

 

  Maak de eerste beracha uit de kidoesj af door de ontbrekende woorden in te 

 vullen, met Hebreeuwse of met Nederlandse letters (allebei mag ook).  

 

_________ _________ __________        
          

_________ _________ _________ Adonaj  Atta  Baroech   

 

De tweede beracha is een beracha voor jomtov. Het is een lange beracha, hier zie je de  

laatste zes woorden:  

 

ְוַהזְָמנִים יְִׂשָרֵאל         14

wehazamaniem  Jisraeel  mekadeesj  Adonaj  Atta  Baroech   

 
Gezegend bent U. Eeuwige, die Israël (= het joodse volk) en  
de feestdagen heilig (bijzonder) maakt. 

 

Aansluitend aan de kidoesj volgt nog een beracha. Het is de beracha die je zegt wanneer 

je iets nieuws en plezierigs meemaakt. Omdat deze beracha ook wordt gezegd na het 

aansteken van de jomtov kaarsen, kan het gebeuren dat je de beracha al eerder gezegd 

of gehoord hebt. 

 
  Hieronder zie je de elf woorden van de beracha. Zet eerst de letters van ieder 
 woord in de goede volgorde. Zet daarna de woorden van de beracha in de goede 
 volgorde door een cijfer van 1 tot en met 11 in de vakjes te schrijven. 

 

6 MAAHOL ha’olam      HACBOER  _____________ 

    
  TAAT _____________     HOELOENEE _____________ 

    
  MIEKENAWOEJE _____________     ZEMALAN _____________ 

    
  HEMCLE _____________     NÈCÈHOHEEJASJÈ _____________ 

    
  AHOEWIEGEIN _____________     ODAJAN _____________ 

    
  ZEHA _____________       
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SJAVOE’OT 

 

 

 

 
  Maak de zinnen af. Kies uit de woorden in het vak. 
   
 
1 Het woord Sjavoe’ot betekent _________________. 
 
2 Sjavoe’ot is het einde van de _____________. 
 
3 Een andere naam van Sjavoe’ot is ________  Habikoeriem 
 
4 Bikoeriem zijn de  ___________ van de oogst. 
 
5 De bikoeriem werden vroeger naar het _________________ gebracht. 
 
6 Sjavoe’ot is nu vooral het feest van de _______________. 
 
7 In sjoel lezen we over __________ op de berg __________. 
 
8 We lezen ook de megilla met het verhaal van ____________. 
 
9 Op Sjavoe’ot is het gewoonte om  _________  Tora te leren. 
 
10 De sjoel is mooi versierd met ___________. 
 
11 Een andere gewoonte van Sjavoe’ot is _____producten eten. 
 
12 Bijvoorbeeld blintzes of ________________. 
 
 
 
 
 

Bij de meeste jomtov dagen horen speciale mitswot, 

die alleen bij die jomtov horen, bijvoorbeeld matzes 

eten op Pesach of de sjofar horen blazen op Rosj 

Hasjana. Sjavoe’ot is een uitzondering. Er zijn geen 

speciale mitswot voor Sjavoe’ot waar een beracha bij 

hoort. Maar er zijn wel andere manieren waardoor we 

laten zien dat Sjavoe’ot een bijzondere feestdag is.   

Omertijd 
 

Tora 
 

Sinai 
 

cheesecake 
 

weken 
 

‘s nachts 
 

beet mikdasj 
 

bloemen 
 

Mosje 
 

Jom 
 

Roeth 
 

eerstelingen 
 

melk 
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HERHALING BERACHOT SJAVOE’OT 

 
 
 
  Ieder plaatje heeft te maken met een beracha die op jomtov, en dus ook op 
 Sjavoe’ot wordt gezegd. Maak de laatste woorden van iedere beracha af. 

 

  1 LAHADLIEK NEER  

    __________   __________ 

 2 SJÈHÈCHÈJANOE WEKIEJEMANOE 
    __________   __________   __________ 

 

 

 

  3 BOREE  

    __________   __________ 

 4 MEKADEESJ 
     __________   __________ 

 

 

 

  5 AL NETILAT 

    __________ 

 6 HAMOTSIE 
    __________   __________   __________ 

 

 
 
  

  7 LIKRO 

    __________   __________ 
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5  BERACHOT IN DE MAANDEN TAMMOEZ, AV EN ELLOEL 
 
Deze maanden vallen in de zomer. Het is dan geen jomtov. Maar in deze maanden zijn 

wel een paar dagen met een bijzondere betekenis. Omdat je tijdens de grote vakantie 

geen joodse les hebt weet je daar misschien nog niet zo heel veel van. Daarom 

behandelen we de bijzondere dagen in deze maanden wat uitgebreider. 

 
DE DRIE WEKEN 
 
Op 17 tammoez van het jaar 70 braken de Romeinse legertroepen door de stadsmuren 
van Jeruzalem. Drie weken lang werd er onderhandeld en kon de verdediging nog 
standhouden. Tot de stad op 9 Av in handen van de Romeinen viel. 17 Tammoez is een 
vastendag. Het is het begin van de drie weken, een periode van rouw die te maken heeft 
met de verwoesting van het beet hamikdasj, de tempel. De drie weken duren tot en met 
Tisja be Av. 

 
DE NEGEN DAGEN 
 
Vanaf Rosj Chodesj Av beginnen de negen dagen. Als teken van rouw eten we dan geen 
vlees en drinken we geen wijn, behalve op sjabbat. De sjabbat vóór 9 Av heeft een 
speciale naam: Sjabbat Chazon. Dat betekent Sjabbat van het Visioen (een soort droom). 
In de haftara lezen we dan over het visioen van de profeet Jesaja, waarin God hem liet 
zien dat Jeruzalem zou worden verwoest.  

 
TISJA BE AV 
 
9 Av (Tisja be Av) is een echte rampdag in de 
geschiedenis van het joodse volk. Op deze dag werd de 
tempel verwoest door de Romeinen. Ongeveer 500 jaar 
eerder, ook op 9 Av, werd het eerste beet hamikdasj in 
brand gestoken  door de troepen van koning 
Nebuchadnezar van Babylonië.  Maar ook andere 
rampen gebeurden op deze dag, zoals de verdrijving 
van de joden uit Spanje. Tisja be Av is een vastendag. 
Het is een dag waarop we geen leren schoenen dragen. 
In sjoel brandt weinig licht. Het boek Eecha gelezen, 
over de verwoesting van Jeruzalem en Kinot, droevige 
gedichten. Veel mensen zitten dan op de grond. 
 
MENACHEM AV 
 
Na Tisja be Av krijgt de maand Av een andere naam: Menachem Av. Dit betekent ‘troost 
Av’. De sjabbat na Tisja be Av heet Sjabbat Nachamoe of Troostsjabbat. Ook nu lezen we 
in de haftara over de profeet Jesaja. Maar deze keer heeft hij een betere boodschap: 
Nachamoe, nachamoe ami – troost, troost Mijn volk! Er zullen andere, betere tijden 
aanbreken. 
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TAMMOEZ EN AV 

 
 Vul de ontbrekende woorden in door de letters  
 die tussen haakjes staan in de goede volgorde 
 te zetten. 
   
 
1 Op 17 (MAZEMTO) _________________ beginnen ‘de Drie Weken’. 
 
2 De drie weken zijn een periode van (UOWR)  _____________. 
 
3  Vanaf Rosj Chodesj Av beginnen de negen (GENAD)  _____________. 
 
4  Dan eten we geen (ESLEV)  _____________. 
 
5 De sjabbat voor Tisja be Av heet Sjabbat (CZHNOA)  ________   
 
6 Tisja be Av valt op de (NNDEEGE) _________________ dag van de maand Av. 
 
7 Tisja be Av is een (SGAENAVTD) _______________. 
 
8 ‘Beet hamikdasj’ betekent (MTLEEP)  _____________ . 
 
9 Het eerste beet hamikdasj werd verwoest door de (BOLRBAËYISHN) ____________. 
 
10 Het tweede beet hamikdasj werd verwoest door de (NNREEMIO)  _____________   
 
11 Op Tisja be Av lezen we het boek (AHCEE)  ___________. 
 
12 Dit boek gaat over de verwoesting van (LMUZEAERJ)  ___________. 
 
13 Er worden ook droevige gedichten gelezen, die heten (IOTKN)  ___________. 
 
14 In sjoel zitten veel mensen op de (DRONG) _____________. 
 
15 Net als op Jom Kippoer dragen we op 9 Av geen leren (ESHENOCN) ____________. 
 
16 De sjabbat na Tisja be Av heet sjabbat (AOHMNCAE) ____________. 
 
17 Dat betekent (BROSJTABOTAST) ____________. 
 
18 Na Tisja be Av heet de maand (AEHMNCEM) ____________ Av. 
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TAMMOEZ, AV EN ELLOEL 

In de maanden Tammoez, Av en Elloel zijn er – behalve op sjabbat of Rosj Chodesj – 

geen dagen waar mitswot met een speciale beracha bij horen. Maar het kan natuurlijk 

altijd gebeuren dat je in deze maanden iets bijzonders ziet of hoort. 

Bijvoorbeeld wanneer je vlak voor de zomervakantie je rapport krijgt. Is het een goed 

rapport? Ben je over? Dan is dat natuurlijk heel goed nieuws. Hier zie je de beracha die 

bij goed nieuws hoort: 

 

ְוַהֵּמִטיב ַהּטֹוב             15 
wehameetiev  hatov  ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, Koning van de wereld, Die goed is en goed doet. 

 
 Noem nog een ander moment waarop je deze beracha zou kunnen zeggen. 
 Teken en/of beschrijf je voorbeeld in het vak en zet de beracha voor goed nieuws 
 er onder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onweer is een heel indrukwekkend natuurverschijnsel. Er zijn zelfs twee berachot voor: 

een voor als je de bliksem ziet, en een voor als je de donder hoort. Je zegt deze berachot 

maar één keer tijdens een onweersbui: als je de eerste keer de bliksem ziet en wanneer 

je de eerste maal de donder hoort. Je hoeft deze berachot dus niet steeds opnieuw voor 

iedere bliksemschicht of donderklap van een onweersbui te zeggen! 

 

Dit is de beracha die je zegt wanneer je de bliksem (of een vallende ster) ziet: 

 

ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית עֶֹׂשה           16

vereesjiet  ma’asee  ose  ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, Koning van de wereld, Die de schepping heeft gemaakt. 
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En dit is de beracha die je zegt wanneer je de donder hoort: 

 

          17

ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

עֹוָלם  ָמֵלא ּוְגבּוָרתֹו ֶׁשּכֹחֹו 

olam  malee  oegevoerato  sjèkocho   

 

 
Gezegend bent U, Eeuwige onze God, Koning van de wereld, van wiens kracht en macht de 
wereld vol is. 







  Deze woorden komen uit de berachot voor bliksem en donder die je net hebt 

 geleerd. Zet de letters in de goede volgorde en schrijf er achter uit welke beracha 

 het woord komt: bliksem of donder. 

 

 AROEGOEVOET = ______________ Beracha: _____________ 

 

 EMEASA  = ______________ Beracha: _____________ 

 

 KOÈSCHOJ  = ______________ Beracha: _____________ 

 

 ALMO  = ______________ Beracha: _____________ 

 

 SOE   = ______________ Beracha: _____________ 

 

 ELEMA  = ______________ Beracha: _____________ 

 

 VIERESETJE = ______________ Beracha: _____________ 
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Na Elloel komt de maand Tisjri. In de maand Elloel beginnen 

we ons voor te bereiden op Rosj Hasjana, dat op 1 en 2 Tisjri 

valt. In Elloel worden er iedere dag vier tonen op de sjofar 

geblazen. Dat gebeurt na sjachariet, het ochtendgebed 

(behalve op sjabbat, dan wordt er geen sjofar geblazen).  

De boodschap is: let op! Het wordt al gauw Rosj Hasjana! 

 

 

Omdat het geen mitswa uit de Tora is om in de maand Elloel sjofar te blazen (maar een 

gewoonte die door de joodse geleerden is ingesteld), gebeurt dit zonder vooraf een 

beracha te zeggen. Op Rosj Hasjana wordt natuurlijk wel een beracha gezegd voor het 

sjofar blazen. 

 

 

De laatste dagen van Elloel hebben een bijzondere naam: selichotdagen. Selichot zijn 

smeekbeden, waarin we God om vergeving smeken (vragen) voor wat we beter of anders 

hadden moeten doen.  

 

De selichotdagen beginnen altijd op zondag, in de week voorafgaand aan Rosj Hasjana. 

Selichot worden meestal ’s morgens vroeg gezegd. In sommige sjoels wordt van de 

eerste dag selichot iets heel bijzonders gemaakt. De selichot worden dan niet op 

zondagmorgen, maar op zaterdagavond om middernacht gezegd. Het is heel 

indrukwekkend om zo laat in de avond naar sjoel te gaan en de selichot te horen. Je 

komt er meteen helemaal mee in de stemming voor de volgende maand van het joodse 

jaar: Tisjri! 
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6 BERACHOT IN DE MAAND TISJRI 
 
De maand Tisjri is de kampioen van het joodse jaar. In deze maand vallen vijf 

feestdagen, dus je zegt in Tisjri heel vaak chag sameach, een fijn feest! 

 
 Hier zie je de data waarop het in Tisjri feest is. Vul achter iedere datum de naam 

van het feest in. Kies uit de feestdagen in het vak. 
  
 
 1 en 2 Tisjri  _________________ 
 
 10  Tisjri  _________________ 
 
 15 tm 21 Tisjri _________________ 
 
 22 Tisjri  _________________ 
 
 23 Tisjri  _________________ 

 
 
 
 
 
 
 Rosj Hasjana en Soekot hebben elk nog drie andere namen. Schrijf naast iedere 

naam de goede vertaling uit het vak. 
 

* Dag van de Herinnering * Oogstfeest * Dag van het sjofarblazen * 

* Dag van de Rechtspraak * Tijd van onze vreugde * Feest * 

 
  

 _____________________________________ (Jom teroea) ְּתרּוָעה יֹום 1

 _____________________________________ (Chag) ַחג 2

 _____________________________________ (Zeman simchateenoe) ִׂשְמָחֵתינּו זְַמן 3

 _____________________________________ (Jom Hazikaron) ַהּזִָּכרֹון יֹום 4

 _____________________________________ (Chag Ha’asief) ָהָאִסיף ַחג 5

 _____________________________________ (Jom Hadien) ַהִּדין יֹום 6

 
 
Welke namen horen bij Rosj Hasjana? Schrijf de nummers in de vakjes.      

 
 

Welke namen horen bij Soekot? Schrijf de nummers in de vakjes.      
 

 
JOM KIPOER 

 
SJEMINI ATSERET 

 
ROSJ HASJANA 

 
SIMCHAT TORA 

 
SOEKOT 
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Tisjri Puzzel 
 
 Schrijf de woorden uit het vak op de goede plaats in de puzzel. Tel de vakjes en 

let op de letters die al zijn ingevuld. 
 

* snoepjes * selichot * machzor *  * tasjliech *  hakafot *  

* vasten *  loelav * dansen * tesjoeva *  honing  * regen *  

 

       C       
       H       
       A       
       G       
       S       
       A       
       M       
       E       
       A       
       C       
       H       

 
 Wat betekent chag sameach? _____________________________ TIP: zie blz 37. 

 
 
Feesten in Tisjri 
 
 Schrijf naast ieder feest 1 bijpassend woord uit de puzzel en leg uit waarom dit 

woord bij het feest hoort. Let op: er zijn meerdere mogelijkheden, je mag zelf 
kiezen welke woord je invult. 

 

ROSJ HASJANA Bijpassend woord ____________________ 

 Dit woord hoort bij Rosj Hasjana omdat: 

___________________________________ 

___________________________________ 
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JOM KIPOER Bijpassend woord ____________________ 

 Dit woord hoort bij Jom Kipoer omdat: 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 
 

SOEKOT Bijpassend woord ____________________ 

 Dit woord hoort bij Soekot omdat: 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 
 

SJEMINI ATSERET Bijpassend woord ____________________ 

 Dit woord hoort bij Sjemini Atseret omdat: 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 
 

SIMCHAT TORA Bijpassend woord ____________________ 

 Dit woord hoort bij Simchat Tora omdat: 

___________________________________ 

___________________________________ 
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ROSJ HASJANA 
 
  Rosj Hasjana is een jomtov. Veel van de berachot voor Rosj Hasjana weet je dus 

 al. Hier zie je een beracha die alleen op Rosj Hasjana wordt gezegd:  

 

           18

_______ _______ ________ ______ _____ _______  

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

__________  __________ ________ _______  

 

ׁשֹוָפר קֹול ִלְׁשמֹעַ  

sjofar kol lisjmoa  

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons geheiligd (bijzonder 
gemaakt heeft) door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft de klank van de sjofar te horen. 

 
 
 
De sjofar 

 
 Lees het onderstaande stukje. Bij ieder nummer hoort een woord. Zoek hetzelfde 

nummer in de puzzel op bladzijde 41 en vul daar het ontbrekende woord in. Om je 

te helpen de woorden te vinden zijn sommige letters al ingevuld. 

 

Een sjofar is gemaakt van de hoorn van een dier. Meestal is dat een ram, omdat die ons 

herinnert aan het verhaal van (7). Soms is een sjofar gemaakt van de hoorn van een 

(11). Een sjofar mag niet worden gemaakt van de hoorn van een (13), want die 

herinnert aan het gouden kalf. 

 

Op Rosj Hasjana wordt (4) keer op de sjofar geblazen, behalve op 

(1). Er zijn drie sjofartonen. De langste toon heet (8). De sjofartoon 

die uit drie klanken bestaat heet (3) en de toon met negen klanken 

heet (5). Als je de (12) hoort denk je aan alles wat je in vorige jaar 

gedaan hebt. De sjofar roept ons op om (2) te doen over alles waar 

we niet zo tevreden over zijn.Voor het sjofar (10) wordt een 

beracha gezegd. De laatste drie woorden zijn (9) kol sjofar. Je kunt 

deze beracha vinden in het (6) voor Rosj Hasjana. 
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 Lees het stukje op blz 40 en vul de goede woorden in. 

 
 

t      b        1          

      v            t  2    

m                s  3      

      d    o    4          

    a    o        5        

          h    a    6      

        m            a  7  

          k      8        

                i    9    

                b  10      

  p        t      11        

          f        12      

                k  13      

 




 

 

 Als je de puzzel goed hebt ingevuld, staat er een beracha in de grijze vakjes. 

 

 We zeggen deze beracha onder andere na het aansteken van de jomtovkaarsen of 

 bij de  kidoesj. De tweede avond Rosj Hasjana zeggen we deze beracha ook als 

 we een vrucht met veel pitjes eten (dus niet bij de appel met honing!). 

 

 

 Welke vrucht is dat meestal?     _____________________ 

 

 Welke beracha hoort nog meer bij deze vrucht?   _____________________ 

 

 Wat symboliseren de vele pitjes?    ______________________ 
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JOM KIPOER 

 

Jom Kipoer valt op 10 Tisjri. In de dagen tussen Rosj Hasjana en Jom Kipoer denken we 

na over hoe we op een nog betere manier met onze medemensen kunnen omgaan. Er 

zijn drie Hebreeuwse woorden die daarbij kunnen helpen.  

 
  Maak eerst de puzzel. Kijk voor de antwoorden in Van Jom tot Jom of op jeled.net. 
 TIP vakjes met hetzelfde cijfer hebben dezelfde letter. 

 

Het begin van Jom Kipoer heet 12 5 10  13 9 11 14 2 2 
           
Ander woord voor niet eten 6 7 3 1 2 13     
           
Hoor je aan het eind van Jom Kipoer 3 4 5 8 7 14     

 
 Vul de letters van de drie woorden in (kijk naar de cijfers in de puzzel hierboven) 

 

WOORD 1 1 2 3 4 5 2 6 7   
           
WOORD 2 1 2 8 9 10 7     
           
WOORD 3 1 3 2 11 7 12 7    

 

  Vlak voor Jom Kipoer wordt een kaars aangestoken, die heel Jom Kipoer blijft 
 branden. Hier zie je de beracha. Jom Kipoer is een jomtov, en de beracha lijkt 
 veel op de beracha voor het aansteken van de jom tov kaarsen. Schrijf zelf onder 
 de Hebreeuwse woorden hoe je die in het Nederlands uitspreekt. 

 

           19 
_______ _______ ________ ______ _____ _______  

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

__________  __________ ________ _______  

 

  יֹום ַהִּכּפּוִרים   

hakipoeriem  ______  ______ _____ _________  

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons geheiligd (bijzonder 
gemaakt heeft) met Zijn mitswot en ons opgedragen heeft het Jom Kipoer licht aan te steken. 
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DE SOEKA 

 

Op 15 Tisjri begint Soekot. Bij dit feest horen twee speciale mitswot, allebei met een 

eigen beracha. De eerste mitswa is de soeka. Iedere keer wanneer je iets eet of drinkt in 

de soeka zeg je deze beracha: 

 

 

           20

_______ _______ ________ ______ _____ _______  

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

__________  __________ ________ _______  

 

 ַּבּסּוָּכה ֵליֵׁשב 

basoeka leesjeev  

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons geheiligd (bijzonder 
gemaakt heeft) met Zijn mitswot en ons opgedragen heeft in de soeka te zitten. 

 

 

 Hieronder zie je de twaalf woorden van de beracha voor de soeka.  
 Zet eerst de letters van ieder woord in de goede volgorde.  
 Zet daarna de woorden van de beracha in de goede volgorde door een cijfer van 1 
 tot en met 12 in de vakjes te schrijven. 
 
 

 

2 TAAT atta      CHAREBO  _____________ 

    
  SLEEVEJE _____________     OEHOENEEL _____________ 

    
  DANSJEDIEKOE _____________     SAREJ _____________ 

    
  MOLAHA _____________     MECLEEH _____________ 

    
  WATEWESENIO _____________     DAANJO _____________ 

    
  KOEBAAS _____________     WITWOESTBAM _____________ 
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De tweede speciale mitswa van Soekot is de loelav, dat is een bundel met vier 

verschillende soorten planten. Iedere dag van Soekot (behalve op sjabbat) wordt de 

loelav geschud. Dit is de beracha voor het loelav schudden: 

 

 

          21 
ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

wetsiewanoe  bemitswotaw  kiddesjanoe  asjer   

 

לּוָלב   

loelav  netielat  al   

 

Gezegend bent U. Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons geheiligd (bijzonder gemaakt) 
heeft met Zijn mitswot en ons opgedragen heeft om loelav te schudden. 

 

 Er is maar 1 woord verschil tussen deze beracha en een andere. 
  
 Welke beracha is dat?   _____________________ 
 
 Welk woord is anders?   _____________________ 

 

 Schrijf de namen van de   (arba’a miniem, de vier soorten) in het 
Hebreeuws en in het Nederland bij de tekeningen. Kies uit de woorden in het vak.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sukadecitroen 

 ֲעָרָבה

palmtak 

 

 

wilgentak 

 

mirtetak 
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SJEMINI ATSERET EN SIMCHAT TORA 

 

 Vul de ontbrekende woorden in door de letters  
 die tussen haakjes staan in de goede volgorde 
 te zetten. 
   
1 Soekot duurt (NEVEZ) _________________ dagen. 
 
2 Meteen na Soekot begint weer een nieuwe (VOMOTJ)  _____________. 
 
3  Dat is Sjemini Atseret. De Nederlandse naam is (LEESFOTTS)  _____________. 
 
4  In sjoel vragen we dan om (EGNER)  _____________ voor Israël. 
 
5 De volgende dag is het (MISTHARTACOT)  ________   
 
6 Dat betekent (VURDEEG) _________________ van de Tora. 
 
7 In sjoel wordt gedanst en gezongen met de (NALROROTEL) ___________. 
 
8 Kinderen krijgen een heleboel  (PESON)  _____________ . 

 

Hieronder staat een beracha die niet speciaal bij Sjemini Atseret hoort, maar die gezegd 

wordt wanneer een jomtov op donderdag en vrijdag valt. Door eroev tavsjilien te maken 

kan er op jomtov eten worden gekookt voor sjabbat. Je zegt de beracha voordat jomtov 

begint over iets dat gekookt is (bv een ei) en iets dat gebakken is (bv brood of matze).  

 

          22 
ha’olam  Mèlech  Eloheenoe  Adonaj  Atta  Baroech   

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

wetsiewanoe  bemitswotaw  kiddesjanoe  asjer   

 

ִמְצַות ֵערּוב  

eroev  mitswat  al   

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons geheiligd (bijzonder gemaakt) 
heeft met Zijn mitswot en ons het voorschrift van de eroev heeft opgedragen. 
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HERHALING TISJRI 

 

 Ieder plaatje heeft te maken met een speciale beracha van een jomtov uit de 
maand tisjri.  Maak de laatste woorden van iedere beracha af.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Jom kipoer 
 
 
 
 

leesjeev ________________________   

 

 Lehadliek neer ___________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisjmoa kol   ___________________ 
 

 Al netielat ______________________ 

 

 Teken in het lege vakje naar keuze een van de berachot die bij een jomtov horen 
en schrijf  de laatste woorden van die beracha onder je tekening.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________ 
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7 BERACHOT IN DE MAAND CHESJWAN 
 
Chesjwan is de enige maand van het joodse jaar waarin geen enkele feestdag valt. 

Daarom heeft deze maand een bijnaam: mar chesjwan, ‘bittere Chesjwan’. Maar de 

meeste mensen vinden het ook wel fijn om na al die feestdagen van Tisjri weer eens een 

lekker rustige maand te hebben. 

 

Na Simchat Tora zijn we weer opnieuw begonnen met 

het lezen van de Tora, met het boek Bereesjiet. In de 

maand Chesjwan lezen we het verhaal van Noach. In 

de tijd van Noach was er een enorme watervloed. 

Noach en zijn familie overleefden deze ramp, omdat ze 

naar de waarschuwingen van God hadden geluisterd en 

van tevoren een ark (soort boot) hadden gebouwd. 

Toen de regen na veertig dagen ophield, sloot God een 

verbond met Noach en zijn nakomelingen. De aarde 

zou nooit meer in zijn geheel door een watervloed zou 

worden vernietigd. Als teken hiervan stond er een 

regenboog aan de hemel. 

 

 

Af en toe zie je, vooral na een regenbui, een regenboog. Dat is altijd weer bijzonder om 

te zien, al die mooie kleuren tussen de regenwolken. Er is een speciale beracha die je 

zegt als je een regenboog ziet. De beracha heeft te maken met het verhaal van Noach.  

 

 

           23 
Ha’olam melech Eloheenoe Adonaj atta Baroech  

 

 ִּבְּבִריתֹו ְוַקּיָם ְּבַמֲאָמרֹו ְונֱֶאָמן ַהְּבִרית זֹוֵכר 

bema’amaro wekajam bivrieto  wene’eman haberiet zocheer  

 

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, die het verbond (met Noach) 
herinnert en zich aan Zijn woord houdt.  

Illustratie regenboog, woorden beracha door elkaar, in regenboog schrijven (of bij andere 

maand). Evt ook vraag naar andere beracha in Chesjwan. 
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8 BERACHOT IN DE MAANDEN KISLEW EN TEWET 
 
Op de 25e dag van de maand Kislew begint Chanoeka. Het feest duurt acht dagen, en 

loopt dus ook nog even door in de volgende maand, Tewet. 

 

 Zoek de woorden uit het vak in de woordpuzzel. 

 

 J E R U Z A L E M K N 

T E M P E L M E N O R A 

N H E L L E N I S T U N 

A O E E T H C A W R I T 

F E T N O V I V E S K I 

I D O S I J E L L T J O 

L A W O N D E R S S E C 

O C S M A K A B I E M H 

H A T N G L A T K E S U 

O L I J F O L I E F O S 

E K M R E O S T Z O A M 

A A F G O D S B E E L D 

K A A R S J A M M A S J 
 

 

acht kaars mitswot 

afgodsbeeld kislew olifant 

Antiochus kruikje olijfolie 

feest latkes sevivon 

hellenist Makabiem sjammasj 

Jehoeda maoz tsoer soefganiot 

Jeruzalem menora tempel 

  wonder 

 

 

 Schrijf de letters die overblijven in de vakjes. 
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 Vertel over Chanoeka: wat is er vroeger gebeurd, hoe vieren we Chanoeka nu? 

 Gebruik zoveel mogelijk van de woorden uit de puzzel op bladzijde 48. 

 

CHANOEKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De beracha voor het aansteken van de Chanoeka kaarsjes lijkt veel op de beracha 

voor de sjabbatkaarsen. Vul de woorden verder in. 

 TIP: kijk voor de laatste drie woorden bij de oplossing van de puzzel op bladzijde 48. 

  

           24 
_______ _______ ________ ______ _____ _______  

 

  ְּבִמְצֹוָתיו   

__________  __________ ________ _______  

 

    

__________  ______ _____ _________  

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons geheiligd (bijzonder 
gemaakt heeft) met Zijn mitswot en ons opgedragen heeft de Chanoekalichtjes aan te steken. 
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HERHALING CHANOEKA 

 

 Maak de zinnen af. Kies uit de woorden in de kaars.  

 Je mag een woord meer dan een keer gebruiken. 

   

 1 We steken de chanoekia aan zodra het _________________ 

 is. 

 

2 De eerste avond wordt één lichtje aangestoken.  

 Dat staat aan de  _____________ kant van de chanoekia. 

 

3 De lichtjes worden aangestoken van ____________________  

 naar ________________. 

 

4 De eerste avond Chanoeka zeggen we _____________  

 berachot. 

 

5 De overige avonden worden ______________ berachot gezegd. 

 

6 De lichtjes herinneren ons aan het _____________ van Chanoeka. 

 

7 Het aparte lichtje waar we de rest mee aansteken  

 heet _____________________. 

 

8 We doen dat omdat de echte Chanoeka lichtjes niet voor iets 

 anders mogen worden _________________. 

 

9 Op vrijdagavond worden eerst de ________________ aangestoken 

 en daarna de __________________. 

 

10 Zaterdagavond steken we eerst de _________________ aan en 

 daarna de _____________________. 

 

 

 

 

rechter 

 

wonder 

 

twee 

 

Chanoeka 

kaarsjes 

 

donker 

 

havdalakaars 

 

rechts 

 

sjammasj 

 

drie 

 

gebruikt 

 

Sjabbatkaarsen 
 

links 
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8 BERACHOT IN DE MAAND SJEVAT 
 
Op 15 sjevat is het Toe Bisjvat. In Israël is de winter dan alweer bijna voorbij. Dat kun je 

merken aan de amandelbomen, die rond Toe Bisjvat in bloei staan.  

 

Een bloeiende boom is een prachtig gezicht, echt iets 

om even bij stil te blijven staan en de bloesem te 

bewonderen. Wanneer het een fruitboom is 

(bijvoorbeeld appel, peer, kers, sinaasappel, perzik) 

hoort er zelfs een speciale beracha bij! Hierin danken 

we God dat Hij zulke mooie bomen heeft gemaakt ‘om 

er de mensen van te laten genieten’. In Israël zetten 

mensen met een bloeiende boom in de tuin er soms 

een bordje bij met de tekst van de beracha! 

 

Je zegt deze beracha  wanneer je in de lente de eerste bloeiende fruitbomen ziet (dus 

niet steeds voor iedere boom opnieuw, zoek gewoon de mooiste boom uit voor je 

beracha!). 

 

 Dit is de beracha voor de bloeiende bomen: 

  

          25 
ha’olam Mèlech Eloheenoe Adonaj Atta Baroech  

 

 ָּדָבר ְּבעֹוָלמֹו ִחַּסר ֶׁשּלא 

davar  be’olamo chisar sjelo  

 

ְּבִריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹוִבים בֹו ּוָבָרא 

toviem We’ilanot tovot beriot vo oevara  

 

 ָאָדם ְּבנֵי ָּבֶהם ְלַהנֹות    

adam  benee bahem lehanot  

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, die het in Zijn wereld aan niets 
heeft laten ontbreken en mooie bomen en mooie dieren heeft geschapen om er de mensen van 
te laten genieten.  
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 Teken twintig bloemsems in deze boom en schrijf in iedere bloem één van de 

woorden van de beracha. 
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Lees de vertaling van de beracha onderaan bladzijde 51. Behalve voor een bloeiende 

boom kun je deze beracha ook nog op een ander moment zeggen. Wanneer? Teken (of 

beschrijf) een voorbeeld in het vak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geef naar keuze een voorbeeld van een beracha die je zegt.. 

 

 

* wanneer je iets bijzonders hoort    _____________________________ 

 

* wanneer je iets bijzonders ruikt   __________________________ 

 

* wanneer je iets bijzonders ziet    _____________________________ 

 

* die met vuur te maken heeft    _____________________________ 

 

* die met water te maken heeft    _____________________________ 

 

* die speciaal bij Pesach hoort    _____________________________ 

 

* die speciaal bij Soekot hoort    _____________________________ 

 

* die speciaal bij Chanoeka hoort   _____________________________ 

 

* die speciaal bij sjabbat hoort    _____________________________ 

 

* die je altijd zegt waneer het jomtov is   _____________________________ 
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9 BERACHOT IN DE MAAND ADAR 
 
‘Zodra het Adar is, worden we allemaal steeds vrolijker’ – luidt een joods gezegde. Want 

op 14 Adar is het Poeriem, het vrolijkste feest van het jaar! 

 

 Bij Poeriem horen vier mitswot. Schrijf onder iedere mitswa een korte uitleg: 

 

 

 

 
 
1   ______________________________ 
 

 

  
2   ______________________________ 
 
 

 

 

 

 

   
3   ______________________________  4   ________________________________ 
 
 

 Hier zie je een speciale beracha die we alleen op Poeriem zeggen. Bij welke 

 mitswa hoort deze beracha? Nr. ____ 

 

           26 
_______ _______ ________ ______ _____ _______  

 

     ְּבִמְצֹוָתיו   

megila mikra al __________  __________ ________ _______  

 

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons geheiligd (bijzonder gemaakt 
heeft) met Zijn mitswot en ons opgedragen heeft de megilla te lezen. 
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 Zet de gebeurtenissen uit het verhaal van Esther  

 in de goede volgorde.  

 Schrijf een cijfer van 1-12 in de vakjes.  

 

 

 Esther vertelt Achasjwerosj wat Haman van plan is. 

  

 Esther wordt koningin van Perzië 

  

 Esther nodigt Achasjwerosj en Haman uit voor een maaltijd 

  

 Haman aan de galg 

  

 Bigtan en Teresj willen Achasjwerosj vermoorden 

  

 Mordechai mag op het paard van de koning door de stad rijden 

  

 Achasjwerosj geeft een groot feest 

  

 Wasjti weigert om voor dronkenlappen te dansen 

  

 Achasjwerosj kan niet slapen 

  

 Groot feest voor alle joden in Sjoesjan 

  

 Mordechai weigert voor Haman te knielen 

  

 Haman wil alle joden vermoorden 
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10 OVERZICHT BERACHOT 
 

 SJABBAT  

1 lehadliek neer sjel sjabbat ֶׁשל ַׁשָּבת ְלַהְדִליק נֵר 

2 mekadeesj hasjabbat ַהַּׁשָּבת ְמַקֵּדׁש 
3 al netilat jadajiem יָָדיִם נְִטיַלת ַעל 
4 boree minee besamiem ְּבָׂשִמים ִמינֵי ּבֹוֵרא  
5 boree me’oree ha’eesj ָהֵאׁש ְמאֹוֵרי ּבֹוֵרא
6 hamavdeel been kodesj lechol  ְִלחֹול קֶֹדׁש ֵּבין ילַהַּמְבּד
  

FEESTDAGEN 

 

7 likro et hahalleel ַהַהֵּלל ֶאת ִלְקרא
8 al bioer chameets ָחֵמץ ִּביעּור ַעל 
9 al achielat matsa ַמָצה ֲאִכיַלת ַעל 
10 al achielat maror ָמרֹור ֲאִכיַלת ַעל
11 al sefirat ha omer ָהעֹוֶמר ְסִפיַרת ַעל  

12 lehadliek neer sjel jomtov טֹוב יֹום ֶׁשל נֵר ְלַהְדִליק
13 sjehechejanoe ַהּזֶה ַלּזְַמן ְוִהִּגיָענּו ְוִקּיְָמנּו ֶׁשֶהֱחיָנּו  

14 mekadeesj Jisraeel wehazemaniem ְוַהזְָמנִים יְִׂשָרֵאל ְמַקֵּדׁש
18 lismoa kol sjofar  ַׁשֹוָפר קֹול ִלְׁשמֹע
19 lehadliek neer sjel jom hakipoeriem ַהִּכּפּוִרים יֹום נֵר ֶׁשל ְלַהְדִליק  

20 leesjeev basoeka ַּבּסּוָּכה ֵליֵׁשב 
21 al netielat loelav לּוָלב נְִטיַלת ַעל  

22 al mitswat eroev ֵערּוב ִמְצַות ַעל 
24 lehadliek neer sjel chanoeka ֲחנּוָּכה ְלַהְדִליק נֵר ֶׁשל
26 al mikra megila  

  

HOREN 

 

15 hatov wehameetiev ְוַהֵּמִטיב ַהּטֹוב 
17 sjekocho oegevoerato malee olam עֹוָלם ָמֵלא ּוגְבּוָרתֹו ֶׁשּכחֹו
  

ZIEN 

 

16 ose ma’asee vereesjiet ְבֵראִׁשית ַמֲעֵׂשה עֶׂשה
23 zocheer haberiet ְּבַמֲאָמרֹו ְוַקּיָם ִריתֹוִּבּבְ  ְונֱֶאָמן, ַהְּבִרית זֵֹכר  
25 sjelo chisar be’olamo בֹו ּוָבָרא ָּדָבר ְּבעֹוָלמֹו ִחַּסר ֶׁשֹּלא

טֹוִבים ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ְּבִריֹות
ָאָדם ְּבנֵי ָּבֶהם ְלַהנֹות  

 


