
Jodendom

Joden geloven dat ooit de beloofde Messias komt en dat alle doden zullen opstaan.
(Christenen geloven dat de Messias al is gekomen > de geboorte van Jezus)

Joden geloven in één God. De God van Israël, de God van Abraham, Izaak en
Jakob.

De geschiedenis van het jodendom begint bij Abraham. Hij woonde in een gebied
dat nu het Midden-Oosten wordt genoemd. Op een dag zei God tegen Abraham
dat hij naar Kanaän (nu Israël) moet gaan. Zijn nakomelingen groeien uit tot één volk
> het joodse volk.

Joden wonen over de hele wereld, maar de meeste wonen in Amerika en Israël. Er
wonen ook Joden in Nederland.

Het gebedshuis van de Joden heet synagoge.
Elke vrijdagavond en zaterdagmorgen is er een dienst. Dit is de sabbat. Bij de Joden
is dit van vrijdagavond tot zaterdagavond. God heeft namelijk de aarde in 6 dagen
gemaakt, de 7de dag rustte God. De Joden doen dit ook > de sabbat.

Je mag niet zomaar de synagoge binnen gaan. Je moet een keppeltje op. Dit is een
hoofdbedekking. Dit keppeltje wordt gedragen uit respect voor God.

In de synagoge vertelt de rabbijn hoe de mensen moeten leven volgens de joodse
wet. Hij maakt daarbij gebruikt van het joodse heilige boek: de tenach
De tenach bestaat uit 3 gedeeltes:

1. Thora > verhalen van het Joodse volk, leefregels (10 geboden)
2. Nebiïn > wijze lessen van de profeten
3. Chetubim > liederen, gedichten en spreuken

De tekst in de Thora mag je niet aanwijzen met je vingers. Dit is uit respect voor God
en om de Thora schoon de houden. Om de tekst aan te wijzen wordt gebruik
gemaakt van een aanwijsstok > yad.

Joden bidden ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Ze doen dat thuis of in de
synagoge.

De Thora is geschreven in het Hebreeuws. Kinderen leren in speciale lessen deze taal.

De belangrijkste leefregels van het jodendom kreeg het joodse volk in de woestijn.
Mozes kreeg ze van God op 2 stenen platen.
De 10 geboden > wat moet je doen om gelukkig te worden en zinvol te leven?
Wij kennen de 10 geboden ook als de wet van God.


