
OP PELGRIMREIS
DOOR HET

MIDDEN OOSTEN

ONTDEKKINGSTOCHT



WELKOM!

SHALOM!

SALAAM ALEIKUM!



DOEN

DOEN

Je gaat vandaag als pelgrim op reis door het Midden Oosten. 
In het Midden Oosten zijn lang geleden veel verschillende 
culturen en godsdiensten ontstaan. Door deze reis kom 
je van alles te weten over het leven in het Midden Oosten, 
vroeger en nu.

1

Reis verder naar Beth Juda.

Zoek in  je tasje naar het lege bakje. 
Je kunt dit bakje gebruiken om aan-
denkens aan je reis te verzamelen. 

Het bakje is doorzichtig, dus je kunt 
er een mooi kunstwerkje van maken 

om thuis neer te zetten.

Bestaat er voor jou een plaats die 
belangrijk is en waar je graag naar 

toe gaat?

WEETJETijdens de reis verzamel je letters. 
Met die letters kun je een woord 
maken. Als je na afloop van je reis 
het woord dat je hebt opgeschreven 
laat zien bij de kassa, krijg je een leuk 
pelgrimssouvenir.

Echte pelgrims maken niet alleen foto’s 
onderweg, maar ze nemen ook kleine 
aandenkens mee. Zoals een steentje wat 
ze mooi vinden, een takje, een bloem of 
een beetje zand. Dit verzamelen ze en 
dan kunnen ze thuis terugdenken aan 
hun reis.

Een pelgrim is iemand die ‘heilige 
plaatsen’ bezoekt. Dat kan van alles 
zijn. Een plaats die een bijzondere 
betekenis heeft in een godsdienst. 

Of een plaats waar een beroemdheid 
is geboren. Of een plaats die om een 

andere reden belangrijk is. 



2

Het dorp ligt veilig op een heuvel zodat de bewoners hun 
vijanden al van verre kunnen zien aankomen. 

Voor het dorp liggen akkertjes. Die worden gebruikt om 
groenten en kruiden te verbouwen. Gebruik je ogen en 
neus en ontdek de kruiden. Ruiken ze lekker? 

DOEN

Houd je van Kruidenkaas? Pluk dan 
wat kruiden voor thuis. Knip ze in 

stukjes en meng ze door witte kaas 
of kwark. Heel lekker op een toastje.

Vooraan in het dorp zie je een bron. 
Hier komen de mensen uit het dorp 
om water te halen. Omdat het er 
meestal warm en droog is, is water heel 
belangrijk in het Midden Oosten. Zonder 
water is er geen leven. Voor de mensen 
uit het dorp is de bron daarom heilig.

JOODS DORP BETH JUDA
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DOEN

In je tasje vind je een muntje. 
Gooi dit muntje over je schouder in 
de bron. Terwijl je het muntje gooit 

kun je een wens doen.  

Reis verder richting 
de karavanserai.

WEETJE

Om hun kudde te beschermen tegen 
rovers en wilde dieren, bouwden de 
herders een omheining van stenen 
om de grot. Ze hadden een trucje 
om er voor te zorgen dat ze konden 
horen wanneer er vreemden ’s nachts 
op bezoek kwamen.

Onderweg kom je eerst langs een grot. 
Hier slapen ’s nachts de herders met hun 
schapen.  Durf jij naar binnen te gaan? 
Dan zie je wie er nog meer slaapt.

In Beth Juda vind je de eerste letter 
van het woord. Zoek in alle huisjes of 

je hem kunt vinden.

Komen ze je bekend voor? Het kindje is meer dan 2000 jaar hier in de stal geboren. Dan kun 
je misschien wel raden hoe hij heet. Gebruik de tweede letter van zijn naam voor je woord.

DOEN DOEN

Jij kunt de herder helpen. Ga op zoek 
naar een steen. Leg de steen op de 

omheining. Als er vreemden over de 
omheining klimmen valt de steen 

en weet de herder dat er iets aan de 
hand is.

Bij deze heilige familie staat een 
kaarsenstandaard. Steek hier het 

kaarsje uit je tasje aan om aan 
de heilige familie iets te vragen, 

geluk, gezondheid of steun bij een 
belangrijke gebeurtenis.
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WEETJE

Veel reizigers in het Midden Oosten 
gebruiken kamelen om mee rond te 
trekken. Kamelen lopen ongeveer 40 
kilometer per dag en kunnen wel 5 
dagen zonder eten en drinken. Een 
kameel heeft een bult waarin vet 
wordt opgeslagen. Dit vet spaart de 
kameel op voor als hij honger heeft. 

DOEN

Vóór de karavanserai staan houten 
kamelen. Klim er eens op om je een 

echte pelgrim op reis door het 
Midden Oosten te voelen.

KARAVANSERAI
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DOEN

DOEN

Ga lekker zitten en praat gezellig 
met de pelgrims die ook zitten uit te 

rusten.

Het is belangrijk dat er altijd een 
flinke voorraad hout ligt zodat de 

reizigers die aankomen meteen vuur 
kunnen maken. Jij kunt ze verrassen 

door in het bos hout te sprokkelen en 
dit onder de trap achter te laten.

Als mensen door woeste streken reizen, 
moeten ze een veilige plek vinden om te 
slapen. Zo’n plek is de karavanserai. 
’s Avonds gaan de deuren dicht en 
iedereen is veilig. De gasten in een 
karavanserai brengen hun eigen 
slaapspullen en eten mee. Het lijkt een 
beetje op een moderne camping. De 
meeste mensen slapen op de bankjes 
onder de overkapping. Maar er zijn ook 
een paar kamertjes die je kunt huren om 
te slapen. 

Zo, nu het belangrijkste werk is gedaan 
kun je even uitrusten. Vanaf het dakterras 
heb je een mooi uitzicht. Klim naar boven, 
maar pas op dat je niet valt. De treden 
zijn met opzet ongelijk gemaakt zodat de 
dieren niet naar boven gaan.

Wie denk je dat er in de kamertjes 
slapen? De letter bij het goede 

antwoord is de derde letter voor je 
woord.

s. Dieren
r. Rijke mensen

t. Kinderen
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Ben je uitgerust? Dan trek je verder 
langs het meertje richting Omani

De falaj, de watergoot zorgt ervoor dat er 
altijd vers water is in het dorp. Als het warm 
is, is het heerlijk om je voeten af te koelen in 
het water.

In het meertje zwemmen grote vissen. 
Deze zijn voor de bewoners van Omani heel 
belangrijk. Want ze leven vooral van de 
visvangst. De vissen zijn voor hen daarom 
heilig. 

DOEN

DOEN

In je tas zit een zakje visvoer. Voer 
de heilige vissen van het meer maar 
lekker vet, daar zullen de vissers van 

Omani heel blij mee zijn.

Ben je uitgekeken? Ga dan naar de 
wensboom. Bij een wensboom mag 
je natuurlijk een wens doen. En als 
je er echt vast in gelooft, dan komt 

je wens uit. Schrijf  jouw wens op 
het lint uit je tasje en hang het in de 

boom. En nu maar duimen dat hij 
uitkomt.

Neem een kijkje in de huisjes van 
Omani. Als je goed rondkijkt zie je de 

vierde letter.

ARABISCH DORP OMANI
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Ga verder naar de 
Romeinse stad Jeruzalem

WEETJE

De Romeinen waren 2000 jaar geleden 
het machtigste volk ter wereld. Grote 
gebieden werden door het Romeinse 
leger veroverd. Ook het Midden Oosten 
werd een deel van dit rijk.

In Jeruzalem wonen heel veel mensen, 
Grieken, Egyptenaren en Romeinen. 
Hun huizen zijn allemaal verschillend. 
Kijk maar eens goed rond er is van alles 
te zien en te ontdekken.

In de hal van het Romeinse huis staat een 
huisaltaar. Hier offerden de Romeinen 
geschenken aan de goden. Bijvoorbeeld 
om de goden te bedanken. Na een lange 
reis kon je de beker offeren waar je 
de hele reis uit gedronken had. Je kon 
ook een stukje van je haar of je kleding 
offeren.

Het Romeinse huis is gemaakt van 
bijzondere stenen die je nu ook nog 

veel ziet. Deze steensoort is door 
de Romeinen uitgevonden. Weet jij 
welke steen dit is? De tweede letter 

van de steen is de vijfde letter van je 
woord.

DOEN

Ga naar het altaar en breng een offer 
aan de goden.
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WEETJE

De Egyptenaren geloofden dat heel 
veel goden en godinnen de wereld 
hadden gemaakt. Ze gaven de 
goden het lijf van een mens en het 
hoofd van een dier. Dit deden ze om 
alle goden een beetje uit elkaar te 
kunnen houden.

In het Egyptische huis zie je mooie 
tekeningen van de Egyptische goden. 

DOEN

De oude Egyptenaren hadden 
geen letters. Ze gebruikten allerlei 

tekeningen om hun woorden te 
schrijven. Deze tekeningen worden 

hiërogliefen genoemd. Dat betekent 
heilige tekens. Wil jij Egyptisch leren 
schrijven? Kijk dan op de achterkant 

van het boekje. 

Kijk goed naar alle goden. Er is 
er één bij met het hoofd van een 

Jakhals. Weet je zijn naam? De eerste 
letter van zijn naam is de zesde 

letter van je woord. Kleine tip: Zijn 
naam komt voor in een Nederlandse 

jeugdserie.

EGYPTISCH HUIS
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Je hebt vast wel gehoord van de 
Olympische spelen. Wist je dat Olympia 
een stad is in Griekenland. Hier werden 
2000 jaar geleden de Olympische spelen 
gehouden. De oude Grieken vonden 
sport belangrijk als training om oorlog 
te voeren, maar vooral om de goden te 
eren. De Olympische spelen werden om 
de vier jaar gehouden ter ere van de god 
Zeus. Het festival duurde vijf dagen. Eerst 
was hardlopen het enige onderdeel, later 
ook verspringen.  

Ben je uitgekeken in de Romeinse stad? 
Ga dan verder richting de woestijn. 
Daar vind je een bijzondere bloementuin. 

Je pelgrimsreis door het oude 
Midden Oosten is nu voorbij. 

Hopelijk heb je een goede reis gehad 
en heb je genoten van wat je hebt 
gezien en gedaan.

Heb je het woord gevonden? Ga dan 
snel naar de kassa voor je souvenir.

1. ______________

2. ______________

3. ______________

4.    ______________

5.     ______________

6.     ______________

7.     ______________

DOEN

Doe met degenen die bij je zijn een 
wedstrijdje harlopen en ga op zoek 

naar de verspringbak. Ben jij de 
winnaar? In het oude Griekenland 
betekende dit de rest van je leven 

gratis eten.

De bloemen in de bloementuin 
hebben een leuke naam. De eerste 

letter van de naam is de laatste 
letter van je woord.

DE LETTERS:

EINDE



TEL. 024 382 3110 | WWW.MUSEUMPARKORIENTALIS.NL


