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SYNAGOGE’S EN TEMPEL.

De synagoge is voor de jood wat een kerk is voor een christen. Het is het centrale punt van de
joodse godsdienstige gemeenschap: een plaats van gebed, studie en opleiding, sociaal en
liefdadigheidswerk, alsmede een centrum voor sociale activiteiten.

WAT BETEKENT EEN NAAM?
Hoewel over het algemeen het woord ‘synagoge’ wordt gebruikt als plaats van samenkomen
voor joden, zijn er nog een aantal andere namen en termen voor een ‘joodse kerk’.
In het Hebreeuws is het ‘beth k’nesseth’ letterlijk: huis van vergadering, hoewel deze naam
buiten Israël maar zelden wordt gehoord.

De Orthodoxen en Chassiedim gebruiken over het algemeen het woord ‘shoel’, wat een
Jiddisch woord is. Het woord komt van een Duits woord dat ‘school’ betekent en benadrukt de
rol van de synagoge als plaats van studie en opleiding.

Conservatieve joden gebruiken het woord ‘synagoge’ wat eigenlijk een Griekse vertaling is van
‘beth k’nesseth’ en wat betekent ‘plaats van vergadering’. Het is afgeleid van het Griekse woord
‘synode’.

Liberale joden gebruiken het woord ‘tempel’ om de moderne gebedshuizen te duiden. Dit
omdat zij hun plaats van bijeen komen als een vervanging van de Tempel zien.

Het gebruik van het woord ‘tempel’ om de plaats te omschrijven is voor vele joden een
belediging omdat het het belang van de werkelijke tempel zou kleineren. Het woord ‘shoel’ is
echter bij velen onbekend. Bij twijfel is het woord ‘synagoge’ het veiligst, iedereen kent het
woord en de betekenis ervan.

DE FUNCTIE VAN DE SYNAGOGE.
Een synagoge is tenminste een beth t’fielaah, een huis van gebed. Het is de plaats waar joden
bijeen komen voor hun gemeenschappelijk bidden. Joden kunnen aan hun
gebedsverplichtingen op iedere willekeurige plaats voldoen, toch zijn er enige gebeden waarvoor
een ‘minjan’ nodig is, het quorum van 10 kerkelijk volwassen mannen. De heiligheid van de
synagoge wordt slechts overstegen door die van de Tempel. Veel rabbijnen hebben een
synagoge ook wel een ‘kleine Tempel’ genoemd.

Een synagoge is over het algemeen ook een ‘beth miedrash’, een huis van studie. In
tegenstelling tot wat velen denken, eindigt het godsdienstonderwijs niet op de leeftijd van Bar
Mitzvah. Voor een wetsgetrouwe jood is de studie van de Heilige Schrift een taak die het gehele
laven moet worden uitgevoerd. Daarom is er in de meeste synagoge’s een goed gevulde
boekenkast met Heilige Boeken die ieder kan bestuderen. Ook is het een plaats waar kinderen
hun basis-godsdienstonderwijs ontvangen.

ORGANISATIE-STRUCTUUR.
Synagoge’s worden meestal geleid door een bestuur dat is samengesteld uit leken. Om de
synagogale activiteiten uit te voeren huurt men een rabbijn in. Wel dient men te beseffen dat
een synagoge zonder rabbijn kan bestaan. Toch is een synagoge zonder rabbijn een
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uitzondering. Soms komt het voor, maar dan wel tijdelijk. De taak van de rabbijn beslaat
terreinen van leiderschap, geestelijk gids, onderwijs en raadgever voor de gemeenschap.

In synagoge’s gaat men niet rond met een collectezak of -schaal zoals dat wel in kerken gebeurt.
Het zou zelfs verboden zijn omdat het joden niet toegestaan is geld bij zich te hebben op
hoogtijdagen en shabatten. In plaats daarvan worden synagoge’s gefinanciëerd door wat de
leden jaarlijks geven op vrijwillige basis en door de inkomsten van stoelreserveringen voor
bijzondere diensten zoals Rosh Hashannah en Yom Kippoer. Dat zijn de dagen waarop
synagoge’s overvol zijn. Het is evenwel niet noodzakelijk lid van een synagoge te zijn om te
kunnen aanbidden. Wel wordt verwacht dat er, indien mogelijk, een bijdrage wordt gegeven
voor het gebruik van de ruimte, verwarming, verlichting en dergelijke.

RITUELE VOORWERPEN IN DE SYNAGOGE.
Het deel van de synagoge waar de gebedsdiensten worden gehouden wordt over het algemeen
het heiligdom genoemd. Vaak is het ook zo dat de voorkant van de synagoge richting Jeruzalem
is gebouwd, de richting waarnaar we gericht behoren te zijn tijdens gebed.

Het meest belangrijke in de synagoge is de ‘Ark’. De naam Ark is een samentrekking van de
woorden ‘Aron Kodesh’, de Heilige Kast’. Het woord heeft geen enkele relatie tot de Ark van
Noach, dat woord is in het Hebreeuws ‘Tevah’. De Ark is een kast of nis in de muur waar e
Thora-rollen worden bewaard. De locatie van de Ark is richting Jeruzalem. De Ark heeft zowel
deuren als in gordijn binnenin dat de ‘parochet’ wordt genoemd. Dit gordijn is een imitatie
van het gordijn dat voor het Heilige in de Tempel aanwezig was. Tijdens bepaalde gebeden
kunnen de deuren en/of het gordijn van de Ark open staan. Het openen en sluiten van de
deuren en/of het gordijn wordt door een lid van de gemeenschap uitgevoerd en wordt als een
grote eer gezien.

Voor de Ark, of een kleine afstand erboven, vinden we het ‘ner tamied’, de eeuwige lamp. Deze
lamp is een symbool van de lamp die in de Tabernakel voor het gordijn brandde, Exodus
27:20-21.

Behalve de ‘ner tamied’ staat er ook een Menora in veel synagoge’s, als beeld van de Menora in
de Tempel. Deze Menora zal zes of acht armen hebben en geen zeven, zoals de Menora in de
Tempel, omdat het namaken van Tempelvoorwerpen als onbehoorlijk wordt gezien.

 Midden in de ruimte bevindt zich een verhoging, de ‘bimah’. Thora-rollen worden daar
geplaatst als zij worden gelezen. Ook wordt de ‘bimah’ als podium gebruikt vanwaar de dienst
wordt geleid. 

In Orthodoxe synagoge’s bevinden de vrouwen zich gesepareerd van de mannen. Dat kan op
een balkon zijn, maar ook in een achterdeel van de ruimte, in dat geval worden zij aan het
gezicht onttrokken door een gordijn dat de ‘mechitzah’ genoemd wordt. Het is mannen niet
toegestaan te bidden in de synagoge in tegenwoordigheid van vrouwen, omdat zij hun denken
dienen te bepalen bij het gebed en, op dat moment tenminste, niet bij hun aantrekkelijke
vrouw. 

NIET-JODEN IN DE SYNAGOGE.
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Niet-joden zijn altijd welkom in een synagoge zolang zij zich gedragen als waardige gasten.
Bekeringsdrang en/of proselyteren is afkeurenswaardig gedrag van gasten. Zou u, in het huis
van een vreemde zijnde, het behang of andere decoraties bekritiseren? Niet-joden die een
eerlijke belangstelling zijn altijd welkom in de synagoge.

Als men naar een synagoge gaat dient men zich naar behoren te kleden, zoals men zich zou
kleden voor een kerk-bezoek. Mannen dienen het hoofd te dekken, maar in iedere synagoge’s is
wel een ‘kieppah’ te leen, dat een het bekende kleine hoofddeksel dat we van de verschillende
foto’s of afbeeldingen wel kennen. In sommige synagoge’s wordt ook van gehuwde vrouwen
verwacht dat zij het hoofd dekken. Dat kan al met een hoofddoekje of iets dergelijks. 

Niet-joden dienen te staan als de Ark open is en wanneer de Thora-rol van of naar de Ark
gedragen wordt, als teken van respect voor de Thora en voor God.

DE TEMPEL.
Als we spreken van de Tempel, hebben we het over de plaats in Jeruzalem die het centrum van
het joodse godsdienstige leven was vanaf de tijd van Salomo tot de verwoesting ervan in het jaar
70 door de Romeinen.
Dit was de enige plaats waar kon worden geofferd en bepaalde andere religieuze activiteiten
mochten worden uitgevoerd. De Tempel werd door de Babyloniers gedeeltelijk verwoest in de
tijd van de Babylonische ballingschap en later weer herbouwd.
Deze herbouwde Tempel is bekend geworden als de Tweede Tempel. De overbekende
Klaagmoor is de overgebleven westelijke muur van die Tempel. De plaats waar de Tempel zelf
heeft gestaan wordt nu ingenomen door een moskee, bekend staande als de Rotskoepel.

Veel joden geloven dat de Tempel zal worden herbouwd als de Messias komt. Zij smachten
naar die dag en bidden er dagelijks voor.

Moderne joden echter verwerpen het idee van Tempelherbouw en de hervatting van het
offeren in die Tempel. Zij noemen hun gebedshuizen ‘tempels’ en zijn van mening dat deze
‘tempels’ het enige is wat we nodig hebben, en zelfs de enige die we ooit nog zullen hebben en
dat deze gelijkwaardig zijn aan de Tempel die in Jeruzalem stond.
Dit denken is beledigend en zelfs lasterlijk voor veel; traditionele joden.
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