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Sjofarles.  
 

Deze les kan zowel klassikaal als individueel/met 2tal gemaakt worden 

 
 

 Lees de volgende tekst 

 
De sjofartonen  (Awraham Soetendorp, geschreven voor de Jeugd Machzor) 

 

Al duizenden jaren blazen wij op Rosj Hasjana en helemaal aan het einde van 

Jom Kipoer op de sjofar drie verschillende tonen. 

 

Tekia – een langgerekte toon, die laag begint en hoog eindigt. 

Met die toon werden onze voorouders, de 40 jaar dat ze door de woestijn 

trokken, opgeroepen om hun tenten op te breken en verder te trekken. 

Nu moet de toon ons wakker schudden, om goed te maken wat we verkeerd 

deden, daar niet mee te wachten, geen moment. 

 

Sjevariem – een klagende, onderbroken toon, die plotseling eindigt en lang blijft 

natrillen.  

Deze toon roept ons op het verleden te herinneren, al die gebroken momenten, 

ruzies, ziekte, gebalde vuisten en een zachte aai op je gezicht. Wat jou en 

anderen verdriet heeft gedaan 

En dit is het wonder. Met deze sjofartonen roept God ons, maar wij roepen er ook 

God mee om ons te helpen en te steunen en er samen een goed jaar van te maken 

 

Teroea – de toon begint bibberend zacht en eindigt trots en luid. 

De toon van de overwinning. God en wij, we hebben elkaar gehoord en 

begrepen. Het is alsof wij samen de deur open-duwen, naar een schitterend jaar 

van goedheid. Waarom samen? Omdat God ons helpt als wij onszelf helpen om 

ruzies te beëindigen en vrede te maken, thuis, in de klas, in de wereld …. 

 

Tekia gedola – hier eindigen de tonen mee, een lange, lage toon, die zacht begint, 

luid wordt en dan weer hoog en zacht eindigt.  

Je houdt letterlijk je adem in. De toon is net lang genoeg voor al je gedachten, al je 

wensen, die je voor God neerlegt in je hart, dat die mogen worden vervuld in een 

goed, zoet, gezond jaar. Amén. 

 

 

 

 Luister naar de 4 sjofar tonen via de link hieronder 
 

THE FOUR 4 TRADITIONAL SHOFAR BLASTS 

https://www.youtube.com/watch?v=EKQrBURDtQE  

 

Denk aan de beschrijving van de 4 tonen en luister dan nog eens 
 
 Vind je dat de beschrijvingen bij de verschillende tonen passen? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKQrBURDtQE
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Opdrachten.  
Vraag aan je leerkracht welke opdrachten je in ieder geval moet maken 

Antwoorden in je schrift schrijven of op los vel papier (zet je naam bovenaan!) 
 

 Luister naar nog een paar van de sjofarblazers via de links hieronder. 
AN AMAZING SHOFAR RAM'S HORN SERVICE  

http://www.youtube.com/watch?v=0jR20-0sy1Y&list=RD02u6iNXRVN-WE 
 

THE SOUNDING OF THE NEW YEAR 

http://www.youtube.com/watch?v=ZseL89603JQ&list=PL5F055049F464021C 
 

THE SHOFAR IN TAMPA 

http://www.youtube.com/watch?v=ISZewUoxtsw&mode=related&search= 
 

ZACH THE SHOFAR BEAST 

http://www.youtube.com/watch?v=ofTZByxaKhA&mode=related&search 

 
 Hoe heten de tonen die worden geblazen? 

 
 Vraag een stopwatch (of telefoon met deze functie). 
 Time hoelang bij de verschillende sjofarblazers de TEKIA GEDOLA duurt. 

 
Zoek in de MACHZOR op waar in de Rosj Hasjana dienst sjofar geblazen wordt: 

 Op welke pagina’s van de Machzor staat dat? 
 

 Welke tonen worden er dan geblazen? 
 

 Hoeveel van elke toon? 
 

 Hoeveel tonen worden er totaal geblazen? 

 
 Hoe heten de delen van de dienst waarin geblazen wordt? 

 
 

 
Kijk naar het filmpje waarin je ziet hoe je een sjofar maakt. 

SJOFAR verschillende soorten en het maken van een sjofar 

http://www.youtube.com/watch?v=dvjDOJDvqe4 

 
 De hoorn van welk dier is gebruikt om de grootste (langste) sjofar te maken? 

 
 Teken of beschrijf 1 of 2 sjofars. Weet je ook waar de Joden die deze sjofarot 

gebruiken vandaan komen? 

 
 

 

Kijk naar het filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je op de sjofar moet blazen. 
HOW TO BLOW THE SHOFAR 

http://www.youtube.com/watch?v=GyHNKqmr-R8  

 
Vraag nu om een sjofar (LESkist RH/JK) 

 En dan nu zelf proberen 
SUCCES en veel plezier bij het oefenen! 

http://www.youtube.com/watch?v=0jR20-0sy1Y&list=RD02u6iNXRVN-WE
http://www.youtube.com/watch?v=ZseL89603JQ&list=PL5F055049F464021C
http://www.youtube.com/watch?v=ISZewUoxtsw&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=ofTZByxaKhA&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=dvjDOJDvqe4
http://www.youtube.com/watch?v=GyHNKqmr-R8
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VOOR DE LEERKRACHT 

 

antwoorden: 

 
TEKIA,    SJEVARIEM,     TEROEA,     TEKIA GEDOLA 

 

-------------- 
 

 
 

--------------- 
 

Na Toradienst, SEDER HATEKIOT 
Blazen sjofar blz 127 (rode)LJG Machzor 

30 tonen 
17x tekia 

6x sjevariem 
6x teroea 

1x tekia gedola 
 

MALCHOET  GOD S REGERING (blz 144) 

Blazen sjofar blz 147  
4 sjofartonen 

Tekia, sjevariem, teroea, tekia 
 

ZICHRONOT  GOS’S REGERING 
Blazen sjofar blz 149  

4 sjofartonen 
Tekia, sjevariem, teroea, tekia 

 
SJOFAROT  BAZUINKLANKEN 

Blazen sjofar blz 149  
4 sjofartonen 

Tekia, sjevariem, teroea, tekia 
 

---------- 

 
Een koedoe 

 
 


