Levenscyclus
De Reis van je Leven woorden spel
Alle woorden uitprinten, plastificeren en
losknippen.
Het is handig om het spel 2x af te drukken en
hiervoor verschillende kleuren papier te
gebruiken. Bij het spelen kan dan bijv. voor de
woorden de ene kleur en voor de betekenis de
andere kleur worden gebruikt
WOORDEN OEFENEN / RIJTJES MAKEN
alleen of tweetal
Zoek de woorden uit die geoefend moeten worden.
Schud de kaarten en zoek steeds de juiste twee
kaartjes bij elkaar. (Tip gebruik verschillende kleuren
kaartje voor woorden en voor betekenis)
alleen of tweetal
Laat de kaarten in groepen neerleggen.
Brit mila en zewed habat / bar en bat mitswa /
choepa / lewaja en rouwrituelen (sommige
begrippen passen op meer plaatsen, zorg voor extra
kaarjes of laat leerling keuze maken)

ALI’JA

met 2 of meer personen.
Leg de woorden met de Hebreeuwse namen (linker
rij) op een rij. Leg de woorden met de betekenis op
een stapel/in een doos. Pak allebei een
´betekenis´kaart en leg die zo snel mogelijk bij het
juiste woord. Doorgaan tot alle kaarten op zijn. Wie
heeft de meeste gelegd?
Dit kan ook met 2 groepen worden gespeeld.

met de hele klas
Geef helft vd leerlingen betekenis kaart en andere
helft een hebreeuws woord. Goed match zoeken.
met 2 of meer personen.
Gebruik alleen de kaartjes met de Hebreeuwse
namen (linker rij) Leg deze op een stapel. Pak er om
de beurt een af, lees het woord en geef de betekenis
ervan. Wie kent de meeste woorden?
met 2 of meer personen
speel (met een deel) memory.

de eer opgeroepen te worden

om de
berachot voor en na de Toralezing te zeggen

zoon van het Verbond/opdracht.

BAR MITSWA

overgang naar religieuze volwassenheid jongen

BAT MITSWA

overgang naar religieuze volwassenheid dochter

BIMA

BRIT MILA

Levenscyclus/woorden/spel

dochter van het Verbond/opdracht.

verhoging in de synagoge
van waaraf de Tora wordt gelezen

besnijdenis
Brit = Verbond / mila = besnijdenis
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CHATAN

CHÉWRA KADISJA

CHOEPA

DRASJA / DEWAR TORA

bruidegom

een groep leden van de gemeente

die de overledene verzorgen vóór de begrafenis

1. huwelijksbaldakijn
2. naam van de huwelijksceremonie

een korte uitleg of toelichting op de
Tora-lezing of de haftara

EL MALÉ RACHAMIM

het gebed voor de zielenrust van de
overledene

HAFTARA

tekst uit de Profetenboeken die in de
dienst wordt gelezen na de Tora

HÈSPÉD

rouwrede bij een begrafenis

JAARTIJD

jaarlijkse herdenking op de sterfdag
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JIZKOR

gebedsdienst om de overledenen
te herdenken en eren

KADDISJ

gebed dat o.a. wordt gezegd door mensen
in de rouw, God wordt erin geprezen en er
wordt vertrouwen uitgesproken id toekomst

KALLA

bruid

KETOEBA

huwelijkscontract

KIDOESJIN

de huwelijksceremonie

LEWAJA

begrafenis volgens
de joodse traditie

MATSÉWA

grafsteen

MINJAN
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(eigenlijk ‘heilig maken’)

minimale aantal van 10 volwassenen
nodig zijn voor het gemeenschappelijk gebed
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MITSWA (MITSWOT)

MOHEL

SANDAK

opdracht van God, religieuze plicht
wordt ook vaak gebruikt in de betekenis een
goede of vriendelijke daad

persoon die de besnijdenis uitvoert

persoon die de baby vasthoudt
tijdens de besnijdenis

SEOEDAT

feestelijke maaltijd

SIDOER (SIDOERIM)

gebedenboek(en)

SIDRA

deel van de Tora dat in een
bepaalde week wordt gelezen

SIMCHA

SJLOSJIM
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vreugde
wordt gebruikt om vreugdevolle gebeurtenis te
beschrijven, zoals bruiloft of geboorte van een baby

de dertig dagen van rouw
na een begrafenis
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SJÉM TOV

goede naam
iemands naam wordt een ‘sjém tov’, wanneer
hij zich rechtvaardig gedraagt en mitswot doet

SJMIERA

waken bij de overledene
voor de begrafenis

SJEWA BERACHOT

de 7 berachot die tijdens de
huwelijksvoltrekking worden gezegd

SJIWA

de rouwperiode van 7 dagen,
die na een begrafenis begint

TAHARA

het rituele wassen van een lichaam
voor de begrafenis

TALLIET

vierhoekig gebedskleed

ZÈWÈD HABAT

vreugde om een dochter,
naamgevingritueel voor een dochter

BAT

dochter van …

BEN

zoon van …

Levenscyclus/woorden/spel
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