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Wist je dat Joden op de sabbat geen wc-papier mogen scheuren? Waarom kunnen joodse vrouwen geen Bijbel lezen?
Heb je gehoord dat er een speciale Coca-Cola is gemaakt speciaal voor Joden? Wat is de achternaam van Jezus? Welke
letter van het alfabet staat ondersteboven in de Bijbel? Waarom eten joden geen kaas-burgers? Wat is er zo anders
aan Joodse geslachtsgemeenschap? Waarom dragen joodse vrouwen pruiken? Is er een speciaal gebed dat de Joden
zeggen voordat ze naar het toilet gaan? Het grootste deel van het Oude Testament wordt niet bestudeerd door Joden
... waarom? Wist je dat Joden hun eigen soort spek hebben? Waarom mogen Joodse vrouwen mannen niet hun
ellebogen of knieën laten zien? Wat is Gods naam die in de meeste Bijbels is weggelaten? Kan een Jood een tatoeage
hebben?u003cbr /u003e
Wanneer slapen Joden buiten? Is het waar dat er geen scheldwoorden zijn in het Hebreeuws? Hoe moet je een jood
over Jezus Christus vertellen? Waarom kunnen Joden hun eigen woorden niet reciteren en gebruiken als ze
bidden?u003cbr /u003eu003cbr /u003eJe zult absoluut verrast zijn, misschien zelfs geschrokken als je ontdekt wat er
echt gebeurt in de Joodse wereld.
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