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EZRR Ezra ko~ het Hebreeuws lezen en schrijven. Daarom was hij
een belangrijk man. Hij las vaak voor uit de wet van Mozes.
Veel mensenvroegen hem om raad.

Het Oude Testament is geschreven in het
Hebreeuws. Dat is een eenvoudige taal. Maar
voor ons toch wel lastig. De letters zien er ook
vreemd uit.

Lees Ezra 7: 10.
HIJ was er namelijk met heel rijn hart opgericht

• de wet van de HEER te _

Je leert twee regels:
• Alleen de medeklinkers worden

geschreven.
'Testament' schrijf je dus als 'tstmnt'.

• En je schrijft van rechts naar links.
'tnmtst. Hier staat dus ...

• die _

• en de Israëlieten te _ r-'

Hoe ging Ezra om met de wet van de HEER?Alleen maar
eventjes elke dag er in lezen? Nee! Veel meer. Zo moet ook
bijbel lezen in jouw leven een vaste plaats krijgen. En doe er
ook wat mee! Met heel je hart. Je zult dan ontdekken dat je
vertrouwen op God sterker wordt.

Nu ga je zelf aan het werk!
• Schrijf je voornaam op in losse, gewone

letters.
Ezra woonde met veel Joden in Babylonië. Ze verlangden
naar Jeruzalem. Vande koning mochten ze teruggaan.
Ezra had ook een sterk vertrouwen op God. Dat merk je uit
zijn gesprek met de koning. Lees Ezra 8:22.
Welk zinnetje laat het vertrouwen van Ezra zien?

• ~chrijf die losse letters van rechts naar
links.

• Schrijf je naamop zonder klinkers
(dus zonder a, e, i, 0, u, ij).

Vóórdat ze op weg gingen naar Jeruzalem, knielden al die
duizenden Joden op de grond. Waarom deden ze dat?
Het antwoord lees je in Ezra 8:23.

• Schrijf de letters na met Hebreeuwse
tekens.


