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Wie gaat er op de sjofar blazen? 

Het was bijna Rosj Hasjana en iedereen was druk bezig alles voor deze 

belangrijke Feestdag in orde te maken. Er werden lekkere zoete 

honingcakejes en prachtige ronde challes gebakken. De jongste kinderen 

maakten zelf Rosj Hasjana kaarten en hun oudere broers en zussen deden 

dat op de computer. De witte keppeltjes en tallitot werden weer opgezocht 

en iedereen nam zich voor straks in sjoel God om een goed en zoet nieuw 

jaar te vragen.  

 

Rabbijn Davids wist dat het belangrijk was in sjoel op de sjofar te blazen. 

Want het leek wel of de heldere tonen van de sjofar het voor de mensen 

makkelijker maakte hun gebeden te zeggen. 

‘Tekiaaaa!’ zou de sjofar klinken. ‘Het is Rosj Hasjana! Tijd om nog beter 

je best te doen een goed en vriendelijk mens te zijn!’ 

‘Sjevariiiiiem!’ zou de sjofar luid klinken. ‘Het is Rosj Hasjana! Tijd om 

extra aardig tegen iedereen te zijn!’ 

‘Teroeaaaa!’ zou de sjofar hard klinken. ‘Het is Rosj Hasjana! Tijd om God 

te vragen ons te vergeven voor de verkeerde dingen die we hebben 

gedaan!’ 

 

Maar wie moest hij vragen, wie was een goede sjofarblazer? Het moest 

iemand zijn die de sjofar kon laten zingen! 

Terwijl rabbijn Davids door het dorp wandelde, keek hij om zich heen op 

zoek naar een geschikte sjofarblazer. 

Hij zag Amir de hoek om komen. Misschien is Amir wel een goede 

sjofarblazer dacht de rabbijn.  

‘Rabbijn Davids heeft u mijn geweldige computerspel al gespeeld. Ik ben 

echt supergoed in spelletjes maken, al zeg ik het zelf!’ zei Amir toen hij bij 

de rabbijn was.  

Nee Amir is geen goede sjofarblazer, hij is veel te verwaand, bedacht 

rabbijn Davids. 

Verder wandelend kwam hij langs de groentewinkel. Misschien is de 

groenteboer wel de sjofarblazer die ik zoek, dacht hij. Maar toen hoorde 

hij de groenteboer boos tegen een klant in de winkel zeggen: ‘Nu U heeft 

aan alle appels gezeten, nu moet u ze ook maar allemaal kopen!’ 

Nee dacht rabbijn Davids de groenteboer is veel te bozig om sjofarblazer 

te zijn. Moeilijk hoor om een goede sjofarblazer te vinden, maar ik blijf 

zoeken. 

Een paar straatjes verder zag rabbijn Davids meneer Onderwijzer de 

meester van groep 4. Hij stond met een groepje kinderen te praten.  
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Toen de kinderen wegliepen draaide meneer Onderwijzer zich om en zei 

de rabbijn gedag. 

‘Dag rabbijn Davids,’ zei hij, ‘Ik vroeg net aan de kinderen of ze mij wilde 

vergeven als ik dit jaar onaardig tegen ze was geweest.’ 

‘Dan bent u precies de persoon die ik zoek!’ zei rabbijn Davids blij. ‘Wilt u 

dit jaar alstublieft in sjoel op de sjofar blazen?’ 

‘Ik, op de sjofar blazen? In sjoel? Wat een eer! Dank u wel, maar ik moet 

wel oefenen! Ik ga dat meteen doen als ik thuiskom.’ zei meneer 

Onderwijzer. 

Meneer Onderwijzer oefende elke dag en toen het Rosj Hasjana liet hij in 

sjoel de sjofar zingen. 

Tekiaaa, Sjevariiiiiem, Teroeaaaa! Alle mensen in sjoel waren blij zoals de 

klanken van de sjofar door sjoel zongen. En hun gebeden vlogen samen 

met de sjofarklanken omhoog naar God.  

En iedereen keek tevreden uit naar een Goed en Zoet jaar. SJANA TOVA! 

 

 

Om over na te denken en met elkaar over te praten: 

- Waarom dacht rabbijn Davids dat meneer Onderwijzer wel een goede 

sjofarblazer zou zijn? 

- Waarom was het zo belangrijk een goede sjofarblazer te vinden? 

- Zou jij later een sjofarblazer willen worden? 

 

Om te doen voor een goed en zoet jaar: 

- Rosj Hasjana kaarten maken en naar familie en vrienden sturen 

- Zoete appeltjes met honing eten. Kijk op www.rimon-ljloc.nl voor een leuk 

bijpassend knutselwerkje. 

- Ronde challe maken. Voor een recept kijk op www.rimon-ljloc.nl onder 

ouders en dan op Rosj Hasjana klikken. 

- En leer Rosj Hasjana woorden . Kijk op www.rimon-ljloc.nl onder Games, 

klik op ‘rimon games’ en speel de Rosj Hasjana spellen. 

- En natuurlijk luister naar de sjofar. 

 

 

Heel vrij naar een verhaal van Dov Elkins 
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