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BERGEN VAN ISRAËL

Je hebt weer een nieuwe TOV in handen,
leuk! De TOV van dit kwartaal gaat over
de bergen van Israël. Anders dan Nederland is Israël niet plat maar op de meeste
plekken best wel bergachtig. Bergen die
je misschien wel kent uit de Bijbel zijn de
berg Karmel en de Olijfberg. Maar hoeveel weet jij eigenlijk van de bergen waar
de Bijbel over spreekt? Dat kun je testen
in onze speciale bergenquiz op de pagina’s 12-13. Verder vind je in deze TOV een
heel lekker recept voor chocoladetaart,
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de bijzondere verhalen over
de bergen Moria en Sartaba
en een Joods verhaal met
een mooie les. Ik wens je veel
leesplezier! En wie weet zien we
elkaar nog eens bij de nieuwe zomertentoonstelling (zie de pagina hiernaast).
Dat zou tof zijn!

Groetjes Johanna

Concept en realisatie: BladenMakers

Shalom!

POST!

Club
nieuws
WINNAAR
VAN DE PUZZEL

NIEUWE ZOMERTENTOONSTELLING

Hallo meneer/mevrouw,
De oplossing van de puzzel uit
de TOV! is: alijah. Ik hoop dat ik
het goed gemaakt heb, want het
was een moeilijk woord.
Groetjes van
Corinda Nijhof

Hoi Corinda,
Het is inderdaad een moeilijk woord, maar
je hebt het goed gedaan! Je hebt zelfs de
prijs gewonnen dus die komt jouw kant op
Alijah is een Hebreeuws woord dat ‘opgaan’ betekent. Hiermee wordt de terugkeer
van het Joodse volk naar het land Israël bedoelt, zoals de Joden vroeger ‘opgingen’ naar
Jeruzalem. Een hele bijzondere gebeurtenis!

Ben jij al eens in het Israëlcentrum
geweest? In het Israëlcentrum is elk
jaar een bijzondere tentoonstelling.
Ook dit jaar maken we weer iets
speciaals. De tentoonstelling van dit
jaar heet: Tijdreis met Janiv en gaat
over de geschiedenis van Israël door
de tijd heen. Een echte gids uit Israël
leidt je virtueel rond, er is weer een
hele toffe film en je kunt weer een
spannende speurtocht doen. Houd
wel even de website van de TOV
(www.tovclub.nl) in de gaten voor de
actuele openingsdatum.
Ps. Op de website van de TOV kun je
ook een spreekbeurtpakket aanvragen om een spreekbeurt over Israël
te houden.

Groetjes, Johanna

PUZZELEN MET DAVID
Deze mooie foto kregen we opgestuurd van David van de Werf. Hier zie
je hoe hij bezig is met de puzzel uit de TOV. David vertelt erbij: “In de
vakantie gaan wij ook dit recept maken! Ik ben gek op oliebollen!” Leuk om
te horen David! We vinden het heel leuk om zo’n foto opgestuurd te krijgen, dus voor alle andere TOV-leden: jullie zijn van harte uitgenodigd om
ook een foto te sturen. Wie weet komen jullie dan ook in de TOV!
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ACTUEEL

Nu in
Israël
ARABIER GEEFT
GEBEDSRUIMTE
CADEAU
Soms krijg je door de berichten in het
nieuws het idee dat er bijna altijd ruzie
is tussen Joden en Arabieren. Gelukkig
is dat niet waar! Er zijn ook mooie verhalen over vriendschappen tussen hen.
Zo ook het verhaal van de Arabische
bouwvakker Rami Yihya. Rami kreeg de
vraag van een aantal Joodse mensen
uit zijn dorp of hij de vloer wilde leggen
in een grote gebedsruimte. De ruimte
was nodig om tijdens de coronatijd
meer afstand te kunnen houden. Zodra

Een Joodse jongen met een gebedskleed

Rami hoorde dat het om een gebedsruimte ging, vertelde hij dat hij alles
gratis wilde doen. Hij zei: ‘Dit is een
heilige plaats, God zal mij betalen.’ Ook
op andere manieren betekent Rami
veel voor de Joodse gemeenschap. Zo
schilderde hij gratis het huis van een
Joods gezin dat hun vader verloren had
bij een terroristische aanslag. Rami is
een echte vriend van het Joodse volk!

TULPENBOLLEN UITDELEN IN
VOLENDAMSE KLEDERDRACHT

De kinderen met
Volendamse klederdracht
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De organisatie Christenen voor
Israël brengt elk jaar duizenden
tulpenbollen naar Israël. Dit doen
ze om te laten zien dat christenen
blij zijn met Israël in mooie en in
moeilijke tijden. Door corona kon
Christenen voor Israël dit jaar
niet zelf de tulpen uitdelen, maar
gelukkig konden Israëli’s het
overnemen. Ook kinderen hielpen

mee en sommigen deden dat op
een wel hele speciale manier,
namelijk in klederdracht uit Volendam. De kinderen waren zelf
ook een beetje Nederlands want
hun vader komt uit Rotterdam.
De kinderen deelden de tulpenbollen uit aan de burgermeester
van Jeruzalem en die was er heel
blij mee!

NEGENJARIGE JONGEN VINDT
3000 JAAR OUDE GOUDEN KRAAL
In Israël is een groot project waarbij mensen
grond van de Tempelberg zeven om te kijken of
er voorwerpen in zitten van vroeger, bijvoorbeeld uit de tijd van de tempel. Bij het zeven
mag iedereen helpen. Er zijn zelfs kinderen die
meedoen en zo ook de negenjarige Binyamin
Milt uit Jeruzalem. Binyamin had veel geluk
want hij vond iets heel bijzonders, namelijk
een gouden kraal. De kraal was nog zo mooi
dat de mensen eerst dachten dat het een kraal
uit deze tijd was. Maar na onderzoek bleek dat
de kraal wel drieduizend jaar oud was en
waarschijnlijk uit de periode van de
Eerste Tempel kwam. Dan is het wel
heel leuk om mee te helpen!

JOODSE
KALENDER
23 maart:

Jom HaAliyah
Alijah-dag
27 maart - 4 april:

Pesach
Het Joodse Paasfeest
17 - 18 mei

Shawoe’ot
Wekenfeest

De gevonden kraal.
Bron: Temple Mount Sifting Project.

EEN WONDER IN DE
OPENLUCHTSYNAGOGE
Door corona is net als overal in de wereld,
ook in Israël het dagelijks leven best wel
veranderd. Normaal bidden Joodse mannen elke ochtend samen in de synagoge
maar dat kan nu niet. Daarom wordt er
veel buiten gebeden. Iemand die ook bui-

ten ging bidden was de 27-jarige Omer
Haim. Hij bad op een plein vlakbij zijn huis.
Aan het einde van het gebed gebeurde er
alleen iets ergs. Omer zakte in elkaar en
zijn hart stopte ermee. Het bijzondere was
dat bij het bidden ook Raz Yitzhaki aanwezig was, die lid is van een Israëlische hulpverleningsorganisatie. Hij begon meteen
met reanimeren en belde de ambulance.
Op een gegeven moment kreeg Omer weer
hartslag en na een paar minuten begon hij
weer te ademen. Het leven van Omer was
gered. Wat een wonder!

Omer (rechts) en Raz
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THEMA ARTIKEL

BERGEN IN ISRAEL
Nederland is een plat land. Met Israël is dat anders.
Langs de Middellandse Zee is het land ook vlak, maar
landinwaarts wordt het steeds bergachtiger. In de
Bijbel lees je dan ook vaak over bergen. In dit artikel
vertellen we je over wat bekende bergen in Israël.
De Gerizim en de Ebal
(rechts) liggen tegenover
elkaar. (foto: Wikimedia)

Vanaf de Olijfberg heb
je een prachtig uitzicht
op de tempelberg, waar
tegenwoordig de gouden
rotskoepel staat.
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In de winter is de
Hermon bedekt
met sneeuw.

Vanaf de Karmel kijk
je uit over Haifa en
de baai van Akko.

B

ergen zijn natuurlijk hoog.
Bovenop een berg sta je als het
ware tussen hemel en aarde. In
de Bijbel zie je vaak dat bergen
een plek zijn waar God mensen ontmoet.
Zo spreekt God met Mozes en later met
de profeet Elia op de berg Horeb. Ook de
Here Jezus ging vaak een berg op om met
God te praten.
DE TEMPELBERG
De berg waarop de tempel in Jeruzalem
werd gebouwd, heet ook wel Moria. Het is
de plek waar Abraham naartoe reisde om
Isaak te offeren. Op die plek bouwde Salomo later de Tempel. De Tempelberg is niet
de hoogste berg. Er liggen hogere bergen
omheen, zoals de Olijfberg, vanwaar je een
prachtig uitzicht over de Tempelberg hebt.
In de Bijbel staat wel dat er een dag komt
dat de Tempelberg de hoogste van alle
bergen zal zijn (Jesaja 2:2).
DE HERMON
Helemaal in het noorden van Israël, tegen
de grens met Syrië, ligt het Hermongebergte. De hoogste top (2814 meter) ligt in
Syrië. Vroeger bleef nog wel eens het hele
jaar sneeuw op de berg liggen, maar tegenwoordig is de Hermon ’s zomers kaal.
In de winter valt er wel sneeuw en dan kun
je er skiën. Het water dat van de Hermon
stroomt, zorgt in Israël voor vruchtbaar
land. In Psalm 133 noemt David de ‘dauw
van de Hermon’ als voorbeeld van hoe
goed het is als broers het goed hebben
met elkaar.
DE KARMEL
Het Karmelgebergte ligt in het
Noorden van Israël bij de kust.

Omdat het gebergte een
soort beschutting geeft bij
de kust, is het heel geschikt
voor een haven. Hier is dan ook
Israëls grootste havenstad gegroeid: Haifa. In de Bijbel is de berg het
bekendst geworden vanwege Elia die er de
priesters van Baäl uitdaagde. De Karmel
staat ook bekend om alle grotten die er in
het gebergte zijn. In het boek van de profeet Amos wordt de Karmel waarschijnlijk
daarom beschreven als een schuilplek.
DE OLIJFBERG
De Olijfberg in Jeruzalem is samen met de
Tempelberg deel van het gebergte in het
hart van Israël. De Olijfberg vormt één van
de hoogste van deze bergen en ligt op de
‘waterscheiding’. De regen die westelijk
van de berg valt, stroomt naar de Middellandse Zee, regen die oostelijk van de berg
valt, stroomt naar de Dode Zee. Hiermee
vormt de berg ook de grens tussen het
vruchtbare westen van Israël en de woestijn in het oosten. Op de berg groeien veel
olijfbomen die in Bijbelse tijden werden
gebruikt om de speciale olie voor de tempeldienst te maken. Getsemane, waar de
Here Jezus vaak kwam om te bidden, is
zo’n olijfboomgaard.
DE EBAL EN DE GERIZIM
Voordat het volk Israël het land binnentrok,
zei de Heere God tegen Mozes dat ze zich
moesten verzamelen op de bergen Ebal en
Gerizim in Samaria. Daar moesten ze een
altaar bouwen en de wet van de Heere God
op witte stenen schrijven. Op de
helling van de berg Ebal kun je
vandaag de dag nog de resten
zien van dit altaar.
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IN DE BIJBEL

IS MORIA DE
BELANGRIJKSTE
PLEK OP AARDE?
Is er een plek die voor jou heel belangrijk is? Een fijne
plek in je slaapkamer, of een boomhut in de tuin? Een
hangmat? Een huis waar je je echt thuis voelt? De
HEERE God heeft ook een plek waarvan Hij zegt dat
het Zijn favoriete plek is, zijn Sieraadland. En in dat
land staat een bijzondere berg: de Moria.

Op Moria moest
Abraham zijn
zoon offeren.
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De Tempelberg in
Jeruzalem is de
berg Moria.

I

n het midden van het land dat God zo
liefheeft, ligt Jeruzalem. De Bijbel noemt
die plek ‘de navel van de aarde’, dus de
plek -zou je kunnen zeggen -waar het leven via de navelstreng de aarde binnenkomt.
Wat is er dan met die plek?
In het midden van die plek is een berg, de
berg Moria. Hij ligt middenin Jeruzalem. In
het begin van de Bijbel kun je over die berg
lezen in de geschiedenis van Abraham. De
HEERE God vraagt aan Abraham om naar de
berg Moria te gaan om daar zijn enige zoon
Izak te offeren. Abraham gaat op weg naar
Moria, hij neemt Izak mee en hout voor het
vuur en ze klimmen samen naar boven. Als
Abraham Izak heeft vastgebonden verschijnt
de Engel van de HEERE aan Abraham en zegt
dat hij zijn zoon geen kwaad moet doen. In
de struiken vindt Abraham een ram die hij
daarna offert op het altaar op de berg Moria.
Gelukkig hoeft Abraham Isaak niet te offeren!
Veel later, als Koning David koning is in
Jeruzalem, koopt hij op deze berg een
plek waar later de Tempel zal worden
gebouwd. Heb je wel eens gehoord
dat de Tempelberg in Jeruzalem de
berg Moria is? Hebben de Tempel en
het verhaal van Abraham dan iets met
elkaar te maken? Jazeker!

Want het wordt nóg bijzonderder.. Op de
flanken van de berg Moria ligt Golgotha, de
plek waar Jezus stierf aan het kruis. De HEERE God liet op deze berg Moria dus zijn eigen
Zoon wel sterven als het offerlam! Maar
waarom daar?
De oude wijzen van Israël vertellen dat de
berg Moria de plek is waar de Hof van Eden

was. En dat er onder de berg Moria een bron
zit die aan het einde van de tijd weer water
zal geven. (We weten inmiddels dat er onder
de Tempelberg inderdaad een bron is!) En..
dat die bron de bron is waarover het in het
verhaal van de Hof van Eden met Adam en
Eva gaat! Op die plek is iets heel erg misgegaan- Adam en Eva namen van de vrucht van
de boom waarvan God gezegd had dat het
niet mocht. Dan zouden ze zelf het verschil
kennen tussen goed en kwaad en zouden ze
ook sterven. De HEERE God stuurde hen weg
uit de Hof van Eden.
Op die plek is het ooit misgegaan. Je zou
kunnen zeggen dat de HEERE God Abraham
daarom roept uit een ver land naar een Land
dat Hij hem wijzen zal, Hij brengt Abraham
naar de berg Moria, de plek waar het ooit is
misgegaan. En de HEERE God gaat het daar
ook weer goed maken met Zijn volk, met de
wereld. Hij gaat er daarvoor zorgen dat het
ooit weer zo zal worden als in de Hof van
Eden bij Adam en Eva!
Is dat niet een bijzondere plek? Ik denk dat
het echt de meest bijzondere plek op aarde
is! ‘Ook plantte de HEERE God een hof in
Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de
mens, die Hij gevormd had. En de HEERE
God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed
om van te eten; ook de boom des levens, in
het midden van de hof, en de boom van de
kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam
voort uit Eden om de hof te bevochtigen.
En vandaar splitste hij zich en vormde vier
hoofdstromen.’ (Gen.2: 8-10)
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RECEPT

MAAK ZELF EEN HEERLIJKE

CHOCOLADETAART
(GLUTENVRIJ)

Aan het einde van de maand maart
begint voor het Joodse volk het Pesachfeest, het feest van de uittocht
uit Egypte. In de Bijbel lezen de Joden
hoe God wil dat het feest gevierd
wordt. Zo staat er in Deuteronomium
16:3 dat men tijdens het feest niks
mag eten met gist erin om zo te gedenken dat toen het volk vluchtte uit
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Egypte, er ook geen tijd was om het
brooddeeg te laten rijzen. Wanneer
er nu tijdens Pesach gebak gemaakt
wordt, dan mag daar ook geen gist in
zitten. Men gebruikt daarom vaak
eieren om het gebak luchtig te maken
en zo ook bij het recept wat je hiernaast vindt: een heel lekker recept
voor een chocoladetaart.

INGREDIËNTEN:
•
•
•
•
•
•

170 gram boter en een beetje extra boter om in te vetten
340 gram chocolade (puur
of melk)
6 grote eieren
250 gram suiker
Theelepel zout
Een zakje vanillesuiker

KEUKENGEREI:

RECEPT:
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Beslagkom
Ronde springvorm
Mixer
Spatel
Lepel
Middelgrote pan

Verwarm de oven voor op
165 graden.
Vet een ronde springvorm in met
boter
Breek de chocolade in stukken en doe
de chocolade samen met de boter in een pan en zet het
op een laag vuur. Blijf in de pan roeren tot de boter en
chocolade gesmolten zijn en laat het mengsel helemaal
afkoelen (dit duurt meestal minimaal 30 minuten)
Mix in de tussentijd op de hoogste stand in een
beslagkom de eieren, de suiker, de vanillesuiker en het
zout 8 minuten lang.
Voeg het chocolademengsel toe in de beslagkom en
mix het chocolade- en eimengsel door ze met een
spatel voorzichtig over elkaar heen te vouwen net zo
lang totdat het één mengsel is (niet langer).
Doe het beslag in de springvorm en bak het in het
midden van de oven in 40-50 minuten gaar.
Je kunt de chocoladetaart serveren met slagroom en/
of poedersuiker.

Eet smakelijk!
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QUIZ

QUIZ

WAT WEET JIJ OVER
BERGEN IN DE BIJBEL?
In de Bijbel komen veel teksten over bergen voor.
Wat weet jij eigenlijk over deze Bijbelteksten en
over de bergen in Israël? Test het in deze puzzel!

heet het gebergte
1 Hoe
waar de Ark van Noach op

wie komt de
3 Van
volgende uitspraak:

strandde? (Gen. 8)
H. De Ararat
G. De Arafat
K. De Aramat

“Ik zeg u: Als u een geloof
had als een mosterdzaad,
u zou tegen deze berg
zeggen: Verplaats u van
hier naar daar! En hij zou
gaan, en niets zou voor u
onmogelijk zijn.”
S. Mozes
R. Jezus
T. Elia

Op welke berg daagde Elija
de Baälpriesters uit vuur uit
de hemel te laten komen om hun
offers te verbranden?
U. De Rode Vuurberg
O. De berg Sinaï
E. De berg Karmel

2
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5

“Want al zouden bergen wijken en heuvels
wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u
niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet
wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. (Jesaja
54:10)” Tegen wie spreekt God hier?
E. Hagar
I. Noach
O. Het volk Israël
Is de volgende
Naar welke
uitspraak goed of
berg ging
fout? “Jezus’ hemelvaart
Abraham om Izak
gebeurde vanaf de Olijfberg.’
te offeren?
M. Goed
N. Berg Moria
N. Fout
M. Berg Sinaï
P. Berg Nebo

4

6

Is de volgende uitspraak goed of
fout? “Na lang en goed zoeken
vonden de Israëlieten het graf van
Mozes nadat God hem begraven had
g
De olijfber
in een bergdal in het land Moab.”
D. Goed
B. Fout
Hoe vaak komen de
woorden berg en
bergen (bij elkaar opgeteld)
ongeveer voor in de Bijbel?
In 1 Sam. 24 lees je het
I. Ongeveer 100 keer
verhaal van Koning Saul die
E. Ongeveer 500 keer
op zoek is naar David. Hij zoekt
A. Ongeveer 2000 keer
David bij de rotsen van een
bepaald dier. Welk dier is dat?
S. Marmot
R. Steenbok
L. Schorpioen
Is de volgende uitspraak goed of fout?
‘Jezus trok tijdens Zijn leven op aarde
’s nachts wel eens de bergen in om te bidden.’
G. Goed
K. Fout

7

8

9

10

OPLOSSING
Welk woord kan je vormen als je de letters van de goede antwoorden
achter elkaar zet? Het antwoord vind je op de website: www.tovclub.nl
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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VERHAAL

HET VERHAAL VAN

DE STOFETENDE
SLANG

Z

oals je misschien weet, is het
bestuderen van de Thora heel
belangrijk voor Joodse mensen.
De Thora bestaat uit de eerste
vijf boeken van de Bijbel. Joden proberen
de Thora zo goed mogelijk te bestuderen
om zo steeds beter de wil van God te kennen. Vaak doen ze de Thorastudie samen,
zodat ze van elkaar kunnen leren.
Op een keer ging het tijdens een Thorastudie over Genesis 3 waar het verhaal staat
over de slang die Adam en Eva verleidde
om van de boom van kennis van goed en
kwaad te eten. Ze kwamen zo bij Genesis
3:14, waar staat: ‘Toen zei de HEERE God
tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt,
bent u vervloekt onder al het vee en onder
alle dieren van het veld! Op uw buik zult u
gaan en stof zult u eten, al de dagen van
uw leven.’ Na het lezen van dit vers vroeg
één van de mannen zich af: ‘Was het eigenlijk wel zo’n straf voor de slang dat hij
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stof moest eten? Stof is toch overal? Op
die manier heeft de slang altijd eten, waar
hij ook heengaat. Eigenlijk heeft de slang
het veel beter dan onze families die arm
zijn. Wat zou het eigenlijk makkelijk zijn als
wij ook van stof konden leven.’
De leider van de groep luisterde naar de
opmerking en vond het een hele goede
vraag. ‘Als mens hebben we inderdaad niet
automatisch alles wat we willen,’ zei hij.
‘Dit maakt dat we tijdens ons leven heel
vaak God om hulp vragen, bijvoorbeeld als
we ergens bang voor zijn, als we ziek zijn
en om nog veel meer dingen. Dit zorgt er
ook voor dat mensen een speciale relatie
met God hebben, een relatie die de slang
niet heeft. De slang heeft niks nodig en
daarom vraagt hij ook om niks. En dat is
eigenlijk pas echt een vloek. Omdat wij wel
dingen aan God vragen, zijn wij als kinderen voor God. God is onze hemelse Vader,
en dat is een grote zegen!

JODENDOM TOEN EN NU

EEN BOODSCHAP
DOORGEVEN
VIA BERGEN
In de Jordaanvallei in Israël ligt de berg Sartaba. In de Bijbel komen
we deze berg niet tegen maar voor de Joden is dit een belangrijke
berg, vooral in de tijd van de Tweede Tempel. Deze berg en andere
bergen werden gebruikt om een boodschap door te geven.

T

oen de Joden in de tijd van de
profeten in ballingschap weggevoerd waren naar Babylonië
probeerden ze daar zo goed en
zo kwaad als het ging hun leven weer op
te bouwen. In de Bijbel lezen we dat in de
tijd van de Perzische koning Cyrus Joden
mochten terugkeren naar het land Israël.
Verschillende groepen deden dit, maar
er bleven grote groepen Joden achter in
Babylonië. Deze Joden noemen we Joden in
de ‘diaspora’.
Deze Joden in de diaspora vonden het
belangrijk om de Joodse feesten te blijven
vieren. Omdat Joden hun kalender baseren
op de maan (en niet zoals wij op de zon)
moesten ze voor de precieze datums van
de feestdagen weten wanneer er weer een
nieuwe maan was. De Joden in de diaspora
wilden dat vanuit Israël horen en de berg
Sartaba speelde hier een belangrijke rol in.
Telkens wanneer de Joden in Israël zagen

dat het nieuwe maan was, ontstaken ze
een grote fakkel op de Olijfberg. Dit vuur
was zo groot dat het gezien werd door de
Joden op de berg Sartaba die ook weer een
groot vuur maakten. Dat werd weer gezien
op een berg verderop waar ook weer een
vuur ontstoken werd. Dit ging net zo lang
door totdat de Joden in de diaspora ook
het vuur op een bergtop zagen en wisten
dat de nieuwe maan was aangebroken.
Op een gegeven moment werd dit mooie
systeem helaas in de war gestuurd. In die
tijd waren Joden en Samaritanen nog elkaars vijanden. Om de Joden dwars te zitten, lichtten de Samaritanen ook een vuur
op hun berg maar expres op de verkeerde
tijden waardoor de Joden in de diaspora
niet meer wisten wanneer het echt nieuwe
maan was. Vanaf toen gebruikten de Joden
boodschappers om de nieuwe maan door
te geven aan de Joden in de diaspora.
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De antwoorden van de puzzel staan in deze TOV!.
Wanneer je de antwoorden goed hebt ingevuld,
staat er in de gekleurde rij iets dat te maken heeft
met het thema van deze TOV!. Stuur je antwoord
voor 20 april 2021 naar info@tovclub.nl, dan maak
je kans op een prijs. Vergeet niet je naam, leeftijd
en adres te vermelden!

WEETJE
Wist je dat in Israël 2000 jaar oude
zaden van de Judese Dadelpalmboom zijn
geplant en opgekomen? Men dacht dat
deze boom uitgestorven was maar door
de oude zaden zijn er weer nieuwe bomen.

In welk Bijbelboek lezen we over de slang
in de Hof van Eden?
Op welke berg kun je vandaag de dag nog
resten zien van het altaar met daarop
de wet?
Welk voorwerp vond Benjamin Milt bij
het zeven?
Welk product is verboden tijdens
Pesach?
Wat was de voornaam van de man die
Omer Haim het leven redde?
Hoe worden met een moeilijk woord
Joden genoemd die buiten Israël leven?
Joden in de ...
Wat is de Hebreeuwse naam van de
Joodse Feestdag op 23 maart? (Aan
elkaar geschreven)

Meer weten?
Wil je lid worden van de Tov!Club? Wil je
meer weten over geld ophalen voor Aleh?
Lijkt het jou leuk om in jouw klas een les
te krijgen over het Jodendom? Of wil je
iets vragen? Je kunt ons op veel manieren
bereiken. www.tovclub.nl
Een gift voor de TOV!Club kan overgemaakt
worden naar: NL42ABNA0406954380
De TOV!Club is de kinderclub van de
Stichting Christenen voor Israël.
www.cvi.nl.
/jijbenttov
@jijbenttov
info@tovclub.nl

