
 

De synagoge 
Het gebedshuis van joden 
 

Het gebedshuis van joden is een synagoge. Synagoge betekent 'huis van samenkomst'. Ze 
komen er samen om uit de thora te lezen. 
 
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.  

Hier moet er een zijn, maar waar is die? Het moet toch opvallend zijn, zo'n huis? Sjaloom. Ik 
ben blij dat u open deed. Wat een mooi gebouw zeg. Mag ik naar binnen? Je mag niet zo 
maar naar binnen gaan. Je moet eerst een keppel of kippa op. Dit is een hoofdbedekking, 
een soort van hoedje.  

Alleen ik, omdat ik uh?. Nee, ik heb er ook een op. Die van u is mooier dan die van mij. Nee, 
hoor die van jou is ook wel mooi. Maar waarom moet je zo'n ding op je hoofd hebben 
voordat je naar binnen mag? Met de keppel of kippah brengen wij ons respect voor God tot 
uitdrukking.  

In welke God gelooft u? In de God van Abraham, Izaak en Jacob. Leuk ingericht zeg. Zitten de 
mensen hier elke dag? Alleen wanneer wij een dienst hebben, zitten de mensen hier, of aan 
de andere kant, of boven. Meestal zit ik hier of sta ik daar boven. En hoe heet deze tafel? 
Teva. Leuke namen hebben jullie voor al die dingen. Teva, choepa, sjabbat,?Ja, dat zijn 
allemaal woorden uit het Hebreeuws, een joodse taal waarin wij onze gebeden zeggen en 
waarin heel veel van onze gebruiken tot uitdrukking komen.  

Mooie kast, die wil ik wel in mijn huis hebben, maar die past er niet in, denk ik. We noemen 
dat de heilige ark en die vind je specifiek in synagogen over de hele wereld. Ze staan 
allemaal aan dezelfde kant van de synagoge. Als je recht voor de ark staat dan kijk je als 
het ware naar Jeruzalem, waar dan ook in de wereld. In de kast staan de thorarollen. 


