
 
 

 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

Bruggen van Berea – Tzietziets 
 
Numeri 15:38-41 

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes 

moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een 

blauwpurperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, 

aan al de geboden van (Jahweh) de HEERE denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en 

uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat; opdat u aan al Mijn geboden 

denkt en die doet, en heilig bent voor uw God. Ik ben (Jahweh) de HEERE, uw God, Die u uit het 

land Egypte geleid heeft, om u tot een God te zijn. Ik ben (Jahweh) de HEERE, uw God. 

 

De meerderheid van de hedendaagse christenen weet niet eens dat dit gebod bestaat. 

 

Het gebod is heel eenvoudig. Er moeten kwastjes aan je kleren worden bevestigd. 
 
Er zit een blauwe draad in. 
 
De meeste mensen geloven dat het vier kwastjes moeten zijn. Dat komt omdat er in het gebod wordt 

gezegd dat de kwastjes aan de vier hoeken van onze kleding moet worden bevestigd, en daarom wordt 

ervan uitgegaan dat er tenminste vier kwastjes moeten zijn (Deut. 22:12). Of dat nou wel of niet precies 

klopt, we weten zeker dat het er tenminste twee moeten zijn, omdat het woord “kwastjes” meervoud is. 

 

Hoe dan ook, de symboliek van “vier hoeken” is wel duidelijk.   

 

Net zoals het Hebreeuwse idioom ‘vier hoeken van de aarde’ betrekking heeft op de hele aarde (o.a. 

Jesaja 11:12), betekent ‘vier hoeken van onze kleding’ dat we helemaal bekleed moeten zijn met het 

Woord van God. 

 

Ons hele wezen moet altijd herinnerd worden aan Zijn geboden. 

 

In het Hebreeuws wordt hetzelfde woord gebruikt voor hoeken (bij de aarde en bij kleding). 

 

Sommige mensen hebben hun kleding aangepast zodat er vier hoeken zijn waaraan ze hun tzietziets 

bevestigen.   



 

Er zijn mensen die traditionele Hebreeuwse kleding dragen waaraan de tzietziets worden bevestigd… 

anderen dragen de tzietziets gewoon aan de riemlussen van hun broek, omdat de riemlussen ook op vier 

hoeken blijken te zitten. 
 
Dit zijn allemaal mogelijkheden waarvan de ene niet beter is dan de andere. Ze passen allemaal binnen 

het gebod van JHWH… Hij zei alleen maar dat we kwastjes moeten bevestigen waarin een blauwe draad 

zit, aan de vier hoeken van onze kleding. Hoe we dat doen heeft Hij aan ons overgelaten … 

 

Het gaat erom dat we de tzietziets dragen om ons visueel te herinneren aan de geboden van God, wat 

natuurlijk betekent dat ze zichtbaar zijn en zo vaak moeten worden gedragen als iemand eraan herinnerd 

wil worden om de geboden van God te houden… wij gaan er natuurlijk van uit dat je daar de hele dag 

aan herinnerd wilt worden. 

 

De uitleg voor het feit dat ze zichtbaar moeten zijn, is dat we niet herinnerd worden door iets dat we niet 

zien.    

 

Verborgen tzietziets, of het ontbreken ervan, doet eigenlijk tekort aan het doel van de tzietziets een 

zichtbare herinnering waarvoor onze Schepper ze duidelijk heeft geboden. 

 

Omdat dit gebod kan worden uitgevoerd zoals het staat geschreven, en omdat het ons zichtbaar moet 

herinneren om gehoorzaam te zijn, realiseren de meesten zich dat dit gebod niet alleen symbolisch of 

geestelijk is, maar daadwerkelijk moet worden nageleefd. 

 

Dat zou betekenen dat het niet dragen van tzietziets als zonde kan worden gezien. (1 Joh 3:4) 

 

Er zijn veel verschillende stijlen en lengtes, omdat de Torah geen gedetailleerde criteria geeft.   

 

Er zijn voorbeelden waarin Jesjoea de Farizeeën erom veroordeeld dat de tzietziets die ze dragen te lang 

zijn (Mattheus 23). Daarmee is het niet per definitie verkeerd om lange tzietziets te dragen, maar Hij 

kende het hart van de Farizeeën. De Farizeeën droegen geen lange tzietziets omdat het hen zou helpen 

Jahweh’s geboden beter te herinneren. In plaats daarvan wilden ze de aandacht op zichzelf vestigen door 

hun tzietziets. En daarvoor zijn ze niet bedoeld. 
 
Dus, als je ze op een bepaalde manier draagt, ga dan voor jezelf na waarom je dat doet. 

 

Er zijn instructie video’s hoe je je eigen tzietziets kunt maken, maar je kunt ze op meerdere plaatsen ook 

online kopen. 

 

Een aantal studies die we over dit onderwerp hebben gemaakt zijn “Blauw”, “Moeten vrouwen tzietziets 

dragen?” en “Wegen van Torah”. 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  
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