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Naomi (11 jaar) zat voor de zomervakantie in de laatste klas van de basisschool. Ze moest een spreekbeurt doen. Ze koos ervoor om het te doen over het jodendom. Dat is moedig, want de juf houdt niet veel van Israël. Sommige kinderen in de klas houden ook niet van Israël en van Joden. Ze heeft het heel goed gedaan en een 8,5 
gehaald. Wat tof!
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Beste Elizabeth,
Dat heb je goed gedaan! Wat goed dat je 
het zelfs in het Hebreeuws kan schrijven. 
Gefeliciteerd, jij hebt de prijs gewonnen. 

Groetjes,Wendy

HALLO 
TOV!

Ik heb mijn spreekbeurt over 

Israël gehad. Bedankt voor 

de blaadjes! Ik heb een 10-! 

Bedankt!

Groetjes, LYDIA

HEY WENDY,

Ik heb de puzzel opgelost van Tov! nummer 3. 

Het antwoord was deze keer hatikva, התקווה, 

dat ‘de hoop’ betekent. Het is een Hebreeuws 

lied dat het volkslied van de Joden is. Het eerste 

couplet en het refrein met vertaling in het 

Nederlands heb ik hierbij gezet.

Groetjes, ELIZABETH

Zolang in het hart, van binnen,

Een Joodse ziel levendig is

En naar het oosten, vooruit,

Het oog naar Sion kijkt,

Is onze hoop nog niet verloren,

De hoop die al tweeduizend jaren leeft,

Een vrij volk te zijn in ons land,

Het land van Sion en Jeruzalem.

WINNAAR

Wil jij ook een spreekbeurt 

houden over Israël? Stuur dan 

eens een mailtje naar info@

tovclub.nl, want de Tov!Club 

helpt je graag. 

Hoi Wendy, 

Ik vond het mooi en leuk om de 

vragen in de tentoonstelling Jubeljaar 

in Jeruzalem op te zoeken. Het was 

bijzonder en heel veel wist ik nog niet!

Groetjes,

NINA OPSCHOOR

    

I
n de Bijbel gaat het heel vaak 
over Israël. Israël is het volk van 
God en heeft een speciale rol 
in de Bijbel. Wat is dan precies 
die rol van Israël en wat be-
tekent het om uitverkoren te 

zijn? En gaat dat alleen over vroe-
ger, of wil dat ook vandaag iets zeggen? 
Best belangrijke vragen als je de Bijbel 
wilt begrijpen. In deze Tov! gaan we pro-

beren antwoord te geven op 
deze vragen. Hopelijk ga je 
alleen maar meer ontdekken 
dat de God van Israël een heel 
bijzondere God is. Hij is trouw 
aan Zijn volk en Hij is trouw 
aan ons.

Deze Tov! is dus echt het lezen waard. Ik 
wens je veel plezier bij het lezen!
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Dit vind je in
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BELOOFD  

IS BELOOFD! 

Dit is het 
thema
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Postbus 1100 
3860 BC Nijkerk 
(033) 245 8824 
info@tovclub.nl

IBAN
NL42ABNA0406954380

Lid worden?  
Ga naar tovclub.nl!

Wendy
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in Israël
Nieuws, feiten  

en weetjes

W
at leuk dat jij bij de Tov!Club hoort. Een 

club wordt in het woordenboek wel een 

‘gezelschap’ of ‘kring’ genoemd: een club is 

een sociaal gebeuren. De Tov!Club is 

nu nóg socialer, want we zijn te vinden 

op sociale media! Vind je het leuk om 

contact te hebben met anderen van de 

Tov!Club? Wil je op de hoogte blijven van 

leuke weetjes, doe-dingen en nieuwtjes? 

Zoek de Tov!Club dan op en volg ons! Dat 

kan je doen door te gaan naar facebook.

com/jijbenttov of op Instagram en 

Snapchat te zoeken op jijbenttov. 

B
ij archeologisch onderzoek is veel 
interessants gevonden uit de tijd kort 
nadat de Here Jezus op aarde leefde. 

In die tijd werd er gevochten tussen de 
Joden en Romeinen en werden de tempel 
en de stad Jeruzalem verwoest. De Here 
Jezus zelf had al gezegd dat dit zou gaan 
gebeuren. Door knap speurwerk zijn er 
nu veel spullen gevonden die hieraan 
herinneren, bijvoorbeeld stenen kogels die 
door de Romeinen met katapulten werden 
afgeschoten. Ook werden er pijlpunten 
gevonden die de Joden gebruikten in de strijd. 

Vechten voor 
de tempel!

Een foto van de Joodse verpleegkundige Ola die een Palestijnse baby voedt, is de hele wereld over gegaan. Baby Jaman en zijn ouders kregen een ernstig ongeluk. De vader is overleden en de moeder raakte in coma. Jaman was nauwelijks gewond, maar huilde heel veel. Hij wilde urenlang geen flesje drinken. Ola, die in het ziekenhuis werkt, heeft zelf ook een baby. Ze twijfelde niet en nam Jaman aan de borst. Zo redde ze zijn leven. Nu wordt de verpleegkundige ‘mama Ola’ genoemd. Ola zegt dat ze door liefde te tonen hoopt dat Joden en Palestijnen in vrede samen kunnen leven. 

Verhuizen naar
thuisland Israël

E
en belofte die God aan Israël 

heeft gedaan, is dat Hij de Joden 

van over heel de wereld terug 

zal brengen naar Israël. Dat gebeurt 

in onze tijd. Dat deze belofte uitkomt, 

bleek heel duidelijk toen 72 Joden uit 

Ethiopië deze zomer aankwamen in 

hun nieuwe thuisland: Israël. Dat lijkt 

heel veel, maar er wachten nog steeds 

ongeveer negenduizend Joodse mensen 

in Ethiopië om ook te kunnen verhuizen 

naar Israël, het land waar ze horen. 

Tov!Club 
gaat 
verhuizen

B
innenkort is het zover:  
de Tov!Club gaat ver-
huizen! We blijven wel 

in Nijkerk, maar krijgen een 
spiksplinternieuw gebouw. 
Wat hebben we er zin in! Wil 
je een keer komen kijken? Je 
bent welkom. In de herfstva-
kantie organiseren we leuke 
open dagen. Hou de website 
van Christenen voor Israël 
(www.cvi.nl/opendagen) in 
de gaten.

Super sociaal
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Verpleegkundige laat haar liefde zien

Joodse  
kalender

21 en 22 september:  
Rosj Hasjana 
Joods Nieuwjaar

30 september: Jom Kipoer 
Grote Verzoendag

5 en 6 oktober: Soekot 
Loofhuttenfeest

13 oktober: Simchat Thora 
Vreugde der Wet Tov! op Sociale media 



W
at is precies het plan van God 
met Israël en wat betekent 
het eigenlijk dat Israël het 
uitverkoren volk is? In de 
Bijbel kun je lezen dat God 
uit Abraham een volk heeft 

laten ontstaan dat Hij Zijn eigen volk 
noemt. Dit volk is Gods oogappel, Zijn 
uitverkoren volk. Betekent het dat God 
meer van hen houdt dan van ons? Is 
Israël beter dan de rest? Nee, Israël 
is niet beter dan wij zijn. Uitverkoren 
wil zeggen dat Israël een andere taak 
heeft dan de andere volken. Israël is 
geroepen om met God te wandelen en 
Gods naam over de aarde uit te dragen.

Eén van de bijzondere dingen aan de 
liefde van God voor Zijn volk is dat 
Zijn liefde onvoorwaardelijk is. Al 
doet Israël dingen die niet goed zijn, 
al struikelt het, de liefde van God gaat 
dieper. Hij blijft trouw aan Zijn volk. 
In Jesaja 46 staat: ‘Luister naar Mij, 
huis van Jakob en heel het overblijfsel 
van het huis van Israël, u, die door Mij 
gedragen bent vanaf de moederschoot, 
gedragen vanaf de baarmoeder. Tot 
uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, 
ja, tot uw grijsheid toe zal Ik u dragen; 
Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, 
Ík zal dragen en redden.’

Wat is dan het plan van God met Israël? 
Israël was een lange tijd verstrooid 
onder de volken. Maar de 
Bijbel vertelt ons dat God Zijn 
volk weer gaat terugbrengen. 
Hij gaat hen thuisbrengen in 
het land Israël. Dat gebeurt 
in onze tijd. Vanuit de hele 
wereld keren Joden terug naar 
het Beloofde Land. God brengt 

6

THEMA 

Het woord Israël of Israëlieten komt in het 
Oude Testament meer dan 2500 keer voor. 

In het Nieuwe Testament is dat 79 keer. 
Hieraan kunnen we zien dat als we iets 
van de Bijbel willen weten, we ook iets 

over Israël moeten weten.

7

ISRAËL

BELOOFD  

IS BELOOFD! 

God beloofde 
de Joden 

Je hebt vast al gemerkt dat 

het in de Bijbel heel vaak 

over Israël gaat. Israël 

speelt een belangrijke 

rol in het plan van God. 

Je kunt er niet omheen 

dat de geschiedenis 

van het volk Israël een 

heel bijzondere is. Bijna 

tweeduizend jaar is het 

volk verstrooid geweest 

onder andere volken en nu 

zien we heel veel Joden 

weer terugkeren naar het 

Beloofde Land, naar Israël.

GOD BELOOFDE 
DE JODEN 

Zijn volk thuis. Om uiteindelijk, als de 
Here Jezus terugkomt, te laten zien dat 
Hij hun Messias is. In Zefanja 3 vers 20 
lezen we: ‘In die tijd zal Ik u hierheen 
brengen, namelijk in de tijd dat Ik u 
zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u 
maken tot een lof onder alle volken.’

Als we naar Israël en naar de 
geschiedenis van Israël kijken, dan 
zien we niet een perfect volk, maar 
een perfecte God. Een God die trouw is 
aan Zijn volk, die nooit loslaat wat Hij 
is begonnen. En die God, de God van 
Israël, is ook onze God. Hij is onze Abba, 
onze papa. Hij zorgt voor Zijn volk en 
Hij zorgt voor ons.

De Bijbel leert ons om te bidden voor 
de vrede van Jeruzalem. Dat wil zeg-

gen dat iedereen die Israël zegent, 
zelf ook door God gezegend zal wor-

den. In Psalm 122 vers 6 staat: ‘Bid om 
vrede voor Jeruzalem, laat het goed 

gaan met hen die u liefhebben.’

Gebed voor 
Jeruzalem

Jezus hield 
van Israël

 
Als we van Israël houden, volgen we daar-
mee de Here Jezus. De Here Jezus was zelf 
een Jood. Hij groeide op in een Joods gezin 

en werd besneden op de achtste dag, 
allemaal volgens de Joodse traditie. 

Boven Zijn kruis stond ‘Koning 
van de Joden’.

ISRAËL 
Het woord 

Israël(ieten)
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God komt Zijn

O
oit heb ik iemand horen zeggen: ‘Als je 
niet kunt geloven in God, kijk dan naar het 
wonder van het volk Israël.’ Veel van de 
beloftes in de Bijbel, de profetieën over 
Israël, zijn vervuld. Aan de geschiedenis van 
Israël kun je zien dat de God van Israël de 

levende God is. Hieronder lezen we een aantal dingen 
die zijn voorzegd in de Bijbel en die inmiddels zijn 

uitgekomen.

De Here Jezus profeteerde dat de tempel ver-

nietigd zou worden: ‘Geen enkele steen zal op 

de andere blijven, alles zal worden afgebroken’ 

(Mattheüs 24 vers 1). Hij voorzegde de verwoes-

ting van Jeruzalem, waarbij een deel van het 

volk zou omkomen en een deel zou worden 

weggevoerd. Hij voorzegde ook dat Jeruzalem 

vertrapt zou worden door de heidenen (niet-

Joden). Dit doet denken aan Psalm 79, waarin 

staat: ‘O God, heidenvolken zijn in Uw eigen-

dom gekomen, zij hebben Uw heilige tempel 

verontreinigd, zij hebben Jeruzalem tot een 

puinhoop gemaakt.’ Ongeveer tweeduizend 

jaar geleden is de tweede tempel verwoest 

door de Romeinen en Jeruzalem in handen 

gekomen van de heidenen. Gelukkig is geheel 

Jeruzalem sinds 1967 weer in Joodse handen. 

Veel Bijbelboeken spreken over de terugkeer 

van het volk Israël naar het Beloofde Land. Uit 

alle vier windhoeken van de aarde zal de Heere 

God hen zelf verzamelen en terugbrengen naar 

het land Israël. Want het land Israël is Gods 

eigen land en Jeruzalem is de stad van de grote 

Koning. Dit gebeurt in onze tijd. Wij zijn getuigen 

van dit grote wonder. Vanuit alle landen komen 

Joden terug naar Israël en doen wat er staat 

geschreven in de Bijbel: ‘Wees niet bevreesd, 

want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, 

zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij 

ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen 

tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: 

Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en 

Mijn dochters van het einde der aarde’ (Jesaja 

43 vers 5-6).

De terugkeer van Israël

De vernietiging 
van de tempel De verstrooiing 

van Israël2
op een briefjeRomeinen stelen de 

kandelaar uit de tempel

In het jaar 70 na Christus werd Jeruzalem 
door de Romeinen onder aanvoering van 
Titus verwoest. In 135 na Christus sloegen 
de Romeinen een opstand van de Joden 
neer met veel geweld. Toen gingen er veel 
Joden naar andere landen. Deze verstrooi-
ing wordt wel ‘diaspora’ genoemd. Om de 
herinnering aan Israël te wissen, gaven de 
Romeinen het land de naam Palestina. Dit 
betekent letterlijk ‘land van de Filistijnen’. 
Het was een scheldnaam. Dit stond al in 
Psalm 83 vers 5: ‘Israëls naam zal nooit 
meer worden genoemd.’

1

THEMA 

BELOOFD  

IS BELOOFD! 

 BELOFTES NA...

Bidden

8

E
euwen geleden is de 
tempel in Jeruzalem 
verwoest. Daar heb je al 
eerder in deze Tov! over 
gelezen. Joden zijn er nog 
steeds verdrietig over. Eén 

van de muren die hoorde bij de oude 
tempel staat nog wel overeind. Daar 
komen Joden heen om te bidden. Ze 
schrijven hun gebeden op briefjes en 
stoppen die in de muur. We noemen 
die muur wel de Klaagmuur. 

In de tentoonstelling over Jeruzalem 
die afgelopen zomer te zien was in 

Nijkerk, stond ook een Klaagmuur. Op 
een briefje kon je je gebed voor Israël 
schrijven, het briefje opvouwen en 
in de muur steken. Dat is belangrijk 
om te doen, want de Bijbel leert: ‘Bid 
om vrede voor Jeruzalem’ (Psalm 122 
vers 6). Veel kinderen hebben een 
gebed voor Israël opgeschreven. Je 
kan er hier een paar lezen. Wat bid jij 
voor Israël?

Ps. Wil jij ook graag de tentoonstelling 
zien en een briefje voor Israël schrijven? 
Kom hem dan vanaf 1 oktober 
bewonderen in het nieuwe gebouw!
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THEMA 

Abraham

1110

Beloofd aan

zie je de drie ‘zeeën’: de Middellandse 

Zee, de Dode Zee en het Meer van 

Galilea. 

Je ziet hem gaan… Abraham, hij 

beklimt de berg om dat fantastische 

uitzicht op de zeeën te zien. De vallei 

met de bergrug heeft iets weg van een 

schouder. Daar ligt Sichem, dat ook 

schouder betekent. Voor het eerst ziet 

Abraham het Beloofde Land liggen dat 

de Heere God hem heeft gewezen. En 

wat is het mooi en groen. 

Het is op deze plaats dat de Heere  

tegen Abraham spreekt: ‘Abram trok 

door dat land tot aan de heilige plaats 

bij Sichem, tot de eik van More. De  

Kanaänieten woonden toen in dat land. 

Toen verscheen de HEERE aan Abram 

en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit 

land geven. Toen bouwde hij daar een 

altaar voor de HEERE, Die hem ver-

schenen was’ (Genesis 12 vers 6 en 7).

Je ziet hem gaan en denken: ‘Maar hoe? 

Ik heb geen kinderen, en ik ben al oud.’ 

Het duurt niet lang of er breekt ook nog 

hongersnood uit in het land. Abraham 

verlaat Kanaän en trekt naar Egypte. 

Hoe zit dat nu, met die belofte van de 

Heere God? 

Eeuwen later zie je ze gaan… Samen 

trekken ze het Beloofde Land binnen 

dat God 

Abraham wees. 

Ze gaan de Tirzavallei door en slaan 

hun tenten op in het dal aan de voet 

van de bergen. Aan de ene kant, bij 

de berg Ebal, zes stammen van Israël 

en aan de andere kant, bij de berg 

Gerizim, zes stammen. Aan de overkant 

ligt de berg met Elon More.

Precies op deze plaats, tussen deze 

twee bergen, de berg van de zegen 

en de berg van de vloek, trekken de 

kinderen van Abraham eeuwen later, 

na een ballingschap van vierhonderd 

jaar in Egypte, het land binnen dat de 

Heere God aan Abraham beloofde. Ze 

zijn van een grote familie een groot 

volk geworden. Ze zien voor hen het 

land liggen dat de Heere God hen heeft 

gewezen. Wat is het mooi en groen. Ze 

zien met eigen ogen dat de Heere God 

doet wat Hij belooft, want beloofd is bij 

Hem altijd beloofd!

BELOOFD  

IS BELOOFD! 

More-onderwijzer
Op de berg van Elon More staat de boom 

die de naam geeft aan de berg: de eik van 

More. De oude bewoners van het land 

Kanaän denken dat op deze bijzondere 

top onder deze boom hun goden spreken in 

het geritsel van de blaadjes als de wind 

erdoorheen blaast. De naam More betekent 

‘onderwijzer’ of ‘leraar’. Daarom noemen ze 

de boom ook More-onderwijzer.

J
e ziet hem zo gaan… 

Abraham, met Lot, zijn neef, 

en zijn knecht Eliëzer, hun 

vrouwen, knechten, dieren 

en al hun spullen, geladen 

op kamelen. Samen trekken 

ze het land binnen dat God hen wijzen 

zou. Ze gaan de Tirzavallei door en 

slaan hun tenten op in het dal aan de 

voet van de bergen. Aan de overzijde 

de berg Ebal en de berg Gerizim, aan 

deze kant van de vallei de berg met 

een bijzondere plek: Elon More. Als je 

die berg beklimt en het is helder weer, 
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THEMA 

Je kent ze vast wel, die 
leuke posters met de mooiste 

handgeschreven teksten. 
Een lijstje eromheen en je 
hebt iets moois voor op je 

kamer. Alleen in de winkel te 
krijgen? Veel te moeilijk om 
zelf te doen? Nee hoor! Leer 

hier stap voor stap hoe je 
zelf een poster of kaart met 

een mooie tekst maakt. Geef 
hem een plek op je kamer 

of geef hem aan iemand 
anders om jezelf of een ander 
regelmatig te herinneren aan 

Gods beloftes. 

12

• Zwarte stift of fineliner 
• Potlood en gum 
• Ruitjespapier 
• Mooi, dik, wit papier 
• Eventueel kleurpotloden

Teksten die je 
kunt gebruiken:

Dit heb je nodig:

• Bid om vrede voor Jeruzalem (Psalm 122 vers 6)

• Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen  (Psalm 121 vers 4)

• Laat Israël hopen op de HEERE (Psalm 130 vers 7)

• Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk (Psalm 125 vers 2)

• De woestijn zal bloeien als een roos (Jesaja 35 vers 1)

• Jezus zei: ‘Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één’  (Marcus 12 vers 29)

BELOOFD  

IS BELOOFD! 

Kies een mooie tekst, bijvoorbeeld 

een belofte van God uit de Bijbel. 

Bedenk hoe je de woorden van de 

tekst kan verdelen. Hoeveel regels 

wil je? Welke woorden zijn het 

belangrijkst en moeten dus groot 

geschreven worden?

Oefen op een kladpapiertje een 

aantal verschillende soorten let-

ters. Denk aan blokletters of letters 

met krullen, maar varieer ook met 

bijvoorbeeld een dubbel lijntje of 

dikkere en dunnere lijntjes.

Schets met potlood op het ruitjes-

papier de tekst. Gebruik de ruitjes 

om te zorgen dat alle letters recht 

staan en even groot zijn. Tevreden? 

Trek het over met dikke stift. 

Klaar 
voor de 
echte 
poster? Leg 
het mooie 
papier op het 
ruitjespapier. Plak 
de papieren vast op een raam. 

Je ziet de letters door het papier 

heen schijnen. Trek de letters met 

potlood zo netjes mogelijk over. 

Leg je papier weer op tafel en trek 

de letters over met de zwarte stift. 

Eventueel kan je ze inkleuren en 

versieren. 

Ben je trots op het resultaat? Deel 

een foto met de Tov!Club via e-

mail of sociale media. 

Zo maak je het

1
2

3

4

5
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Creatief met letters
Knutsel mee!
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Lachen
op de puinhopen
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Verhaal

Heb 
je 
wel 
eens ge-

hoord van de Dode Zee? Dode 

Zee lijkt een gekke naam. Maar als je 

weet wat er zo bijzonder is aan deze zee, 

dan snap je de naam gelijk. Het water 

in deze zee is enorm zout. Zo zout dat er 

geen visje kan leven. 

Een reis door Israël is altijd bijzonder. 

Maar tijdens deze reis maakte Eric van 

de Tov!Club wel iets heel bijzonders 

mee. Hij was op weg naar de Dode Zee. 

Het gebied rond de Dode Zee is, net als 

de zee zelf, doods. Er groeit bijna niets 

en het is er heel heet. Hier mondt 

ook de Kidron uit, een beek die 

komt vanuit Jeruzalem maar 

bijna altijd droog staat. 

In de Bijbel worden bijzon-

dere beloften gedaan 

door God over 
dit gebied. De 

profeet Eze-
chiël ziet 
hoe een 

grote stroom van water 

uit de nieuwe tempel in 

Jeruzalem stroomt, door 

de Kidronvallei, naar de 

Dode Zee. Een wonder ge-

beurt: de Dode Zee is niet langer 

dood, het krioelt er van de levende 

dieren! Dit moet een ongekende gebeur-

tenis zijn. Leven in dit dode gebied. 

De Dode Zee is echter tot op de dag van 

vandaag een dode zee: er is geen leven 

mogelijk. Ook de omgeving van de Dode Zee 

is nog steeds doods. De beloften lijken iets 

van de toekomst. Maar als Eric op weg is 

naar de Dode Zee, gebeurt er iets. Plotseling 

moet de bus stoppen. Waarom? Een stroom 

van water komt recht over de weg heen! 

Het stroomt door het droge en dode land in 

de richting van de Dode Zee. Het is niet een 

plas, een buitje of een kleine beek, maar een 

woeste waterstroom. Een deel van de weg is 

zelfs weggeslagen. Het is glimp van hoe het 

straks 
zal zijn, 
als God 
zal doen 
wat Hij 
heeft be-
loofd en 
leven zal 
geven!
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THEMA 

BELOOFD  
IS BELOOFD! 

Dode zee 
wordt levend

Weetje 
Sommige mensen hebben een 
groot geloof en lopen alvast op 
de zaken vooruit. Het is namelijk 
mogelijk om een visvergunning 
te krijgen om te vissen in de 
Dode Zee. Je moet dan nog wel 
even geduld hebben voor je iets 
vangt…

O
oit, aan het begin van de jaar-

telling, leefde een beroemde 

rabbijn. Hij werd rabbi Akiva 

genoemd. Rabbi Akiva ging eens 

met enkele andere rabbijnen 

naar Jeruzalem. De stad was 

verwoest. De Here Jezus had voorzegd: ‘Geen 

enkele steen zal op de andere blijven, alles 

zal worden afgebroken’ (Mattheüs 24 vers 

1). Dat was gebeurd. De Romeinen hadden 

de stad, met daarin de tempel, met de grond 

gelijk gemaakt. 

De rabbijnen schrokken van wat ze zagen. De 

verwoesting was heel groot. Ze scheurden 

hun kleren van verdriet. Jeruzalem, de stad 

van God, was verwoest! 

Door de puinhopen heen 

kwamen ze tot aan het 

Tempelplein. Op de plek 

waar eens het Heilige der 

heiligen van de tempel 

was geweest, kroop nu een 

vos uit de puinhopen. 

Alle rabbijnen huilden. Alle? 

Nee, niet alle. Rabbi Akiva 

lachte. Verbaasd vroegen de 

andere rabbijnen: ‘Waarom 

lacht u?’ Rabbi Akiva ant-

woordde: ‘Waarom huilen 

jullie?’ Zij zeiden: ‘Zo’n 

heilige plaats die nu door 

vossen bewoond wordt, 

moeten we daar niet om huilen?’ Hij zei te-

gen hen: ‘Dat is juist de reden dat ik lach. Er 

staat immers in de Bijbel: ‘Jeruzalem zal tot 

een puinhoop worden, en de berg van dit 

huis tot hoogten in het woud.’ Dat is wat er 

nu is gebeurd. Maar er staat ook in de Bijbel: 

‘Er zullen weer oude mannen en oude vrou-

wen zitten op de pleinen van Jeruzalem. De 

pleinen van de stad zullen vol worden met 

jongens en meisjes.’ Als God zich aan de ene 

belofte houdt, dan zal Hij de andere toch ook 

zeker doen?’

Een glimlach verscheen op de betraande 

gezichten van de rabbijnen. Wat een troost: 

God doet wat Hij belooft!



Zoek de woorden in de 

woordzoekers. Als je alle 

woorden hebt gevonden, 

vormen de overgebleven letters 

samen twee woorden. Stuur 

je antwoord voor 1 november 

2017 naar info@tovclub.nl en je 

maakt kans op een prijs. Vergeet 

niet je naam, leeftijd en adres te 

vermelden!

ABRAHAM
ARCHEOLOGIE
BELOFTE
BIDDEN
BIJBEL
ISRAEL
JERUZALEM
KLAAGMUUR
LAND
MORE

PUZZEL
ROMEINEN
SPREEKBEURT
TEKST
TEMPEL
TERUGKEER
UITVERKOREN
VERSTROOIING
VOLK
VREDE

Puzzel
& pret
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W
ie is belangrijker, de zon 
of de maan?’ vroeg eens 
een leerling aan zijn 

rabbi. De rabbi antwoordde: 
‘De maan natuurlijk, want die 
schijnt ’s nachts, als we het 
licht nodig hebben, terwijl de 
zon overdag schijnt, als het 
toch al licht is!

Het nieuwe schooljaar is 

begonnen! Wil je graag dat 

de Tov!Club bij jou in de klas 

komt? Dat kan! Wendy komt graag 

veel laten zien en horen over Israël. 

Ze vertelt bijvoorbeeld over haar reis naar 

Jeruzalem. Ook heeft ze een koffer vol mooie 

spullen uit Israël. Maak je meester of juf 

enthousiast en ga naar www.tovclub.nl om 

Wendy uit te nodigen. Doen hoor!

Joodse 
wijsheid

zoek het woord T L E Z Z U P V R E D E

E T R U E B K E E R P S

M M E L A Z U R E J S J

P E M L E A R S I A J I

E S B E L O F T E K S T

L R E E K G U R E T R A

U I T V E R K O R E N E

A R C H E O L O G I E E

L L E B J I B I D D E N

D N A L N E N I E M O R

A B R A H A M N E R O M

V O L K L A A G M U U R

Tov!bij jou 
in de klas?


