
Toen de Heere de Israëlieten uit 

Egypte verlost had, heeft Hij bij 

de berg Sinai de tien geboden 

gegeven. Wij horen ze elke zon-

dag in de kerk, zodat wij Zijn gebo-

den niet vergeten zullen. 

Ook het volk Israel mocht ze niet vergeten. De 

Heere zei daarover drie dingen. We kunnen ze lezen in 

Deuteronomium 6: 

 1) Ze moesten het hun kinderen inscherpen (leren) 

 2) Ze moesten het op hun handen en voorhoofd binden tot een teken 

 3) Ze moesten het op de posten van hun deuren en huizen schrijven 

In deze Israëlbode willen we wat schrijven over het teken op het voor-

hoofd en op de armen zoals de Joden dat doen. In de volgende Israël-

bode willen we iets vertellen over het schrijven van Gods woorden op de 

deurposten.

... de tefillien gedragen moet worden vanaf 

het moment dat een jongen Bar Mitswa (Zoon der wet) 

is geworden?

 

... tefillien op maat gemaakt worden? 

(want niet iedereen heeft even lange armen)

De Tefillien

wist je dat...

ISR   ËLWEETJESvoor jou!



Moeten wij dat ook zo doen?

Joodse mensen binden de woorden van God letterlijk op 

hun lichaam. Ze doen dat met gebedsriemen, die ze Tefillien noemen. 

Dat zijn dunne zwarte riemen met daaraan een zwart doosje. In dat doosje 

zit een stukje perkament met daarop stukken tekst uit de Thora n.l.: 

Exodus 13:1-10 en 11-16, Deuteronomium 6:4-9 en 11:13-21. 

Zoek deze teksten maar eens op in je Bijbeltje. 

 

Eén van de doosjes binden ze op hun voorhoofd en één op hun linker 

bovenarm. 

 

Op het hoofd om aan te geven dat je altijd aan de woorden uit de Bijbel 

wil denken. En waarom dan op de linkerarm en niet de rechter? Dat komt 

omdat je hart aan de linkerkant zit. En daarmee geven ze aan dat ze God 

met hun hele hart willen dienen. 

 

 

Nee, het is, net als bij heel veel dingen in het Jodendom, maar een uiter-

lijk teken. In Matthëus 23: 5 zegt de Heere Jezus daar iets 

over: En al hun werken doen zij om van 
de mensen gezien te worden; 

want zij maken hun gedenk-
cedels breed, en maken de 
zomen van hun klederen 
groot. 
De gedenkcedels zijn de 

briefjes die in de kastjes 

van de tefillien zitten.  

 

De Heere Jezus bedoelt hier 

dat het om je hart gaat en 

niet om wat mensen van je 

zien. Dat geldt ook voor ons. 


