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

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te verduidelijken.  Daarom kan het zijn dat deze tekst soms niet vlot 

leest of dat bepaalde teksten vreemd klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn 

in literair werk. We raden u dan ook aan om het video-onderwijs te bekijken, omdat het aanvullend is op het schriftelijke 

onderwijs.” 

 

Tzitzit FAQs 

Deze studie is bedoeld om veel van de regelmatig gestelde vragen over tzietziets te beantwoorden. Dus 

laten we beginnen. 

 

Wat zijn tzietziets (Tzietzijot)? 

 

Tzietziets zijn kwastjes of franjes die vastzitten aan onze kleding, en die elk een blauwe draad bevatten. 

De Bijbelse instructie staat zowel in Deuteronomium 22:12 als in Numeri 15:38-39. 

 

Wanneer moeten we tzietziets dragen? 

 

Laten we eerst de betreffende verzen over tzietziets lezen.  

 

Deuteronomium 22:12 

Aan de vier hoeken van het bovenkleed waarin u zich hult, moet u voor uzelf kwastjes maken. 

 

Numeri 15:38-39 

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 de HEERE (JHWH) denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en 

uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat; 

 

Terwijl in Deuteronomium 22:12 simpelweg de instructie wordt gegeven, laat Numeri 15:39 beter zien 

wat de reden en het doel van de tzietziets is. 

 

Numeri 15:39 

Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de 

HEERE (JHWH) denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, 

waar u als in hoererij achteraan gaat; 

 

De tzietziets dienen als zichtbare herinnering, een zichtbaar iets dat is bedoeld om ons er voortdurend op 

te wijzen dat wij JHWH moeten vertegenwoordigen in alles wat we doen. Dus het antwoord op de vraag 

wanneer we tzietziets moeten dragen, is dat we altijd moeten denken aan de geboden van JHWH… dus 

dat betekent dat we ze elke keer moeten dragen als we kleren aan hebben.  



Niet alle kleding en elke omstandigheid is even geschikt. Gebruik je gezonde verstand. Het is bijvoorbeeld 

niet erg logisch om ze te dragen als je in je zwemkleding rondloopt, die makkelijk beschadigd kan raken. 

Het kan ook gevaarlijk zijn om tzietziets te dragen als je zwaar werk doet met machines, omdat ze verstrikt 

kunnen raken. Gebruik in deze gevallen je eigen beoordelingsvermogen. 

 

Hoe moet ik tzietziets dragen? 

 

In Deuteronomium 22:12 lezen we dat de tzietziets moeten zijn bevestigd aan de vier hoeken van je 

kleding. 

 

Deuteronomium 22:12  

Aan de vier hoeken van het bovenkleed waarin u zich hult, moet u voor uzelf kwastjes maken. 

 

Op het moment dat dit gebod werd gegeven, had een Hebreeuws kledingstuk vier hoeken. Daardoor waren 

de tzietziets zichtbaar, en dat is waarschijnlijk de bedoeling achter de beschrijving van de plaats waar ze 

aan de kleding moeten zijn bevestigd. Dat heeft er ook toe geleid dat er in totaal vier tzietziets worden 

gedragen. In de instructie staat niet duidelijk dat we vier tzietziets moeten dragen, het minimum is twee, 

omdat het in het gebod een meervoudsvorm is: ‘tzietzijot’. Vier tzietziets zijn dus waarschijnlijk de 

intentie, net zoals de “vier hoeken van de aarde” in de bijbel symbool staan voor de hele aarde. De vier 

hoeken van onze kleding impliceert dat ons hele lichaam is bedekt in het doel en de herinnering aan het 

houden van JHWH’s geboden. 

 

In de tijd van de aartsvaders en Jesjoea de Messias, had een kledingstuk vier hoeken. Als je in het Midden-

Oosten woont, of als je naar het nieuws kijkt, dan zie je dat Arabieren lange gewaden dragen, een thawb. 

Het is een kledingstuk uit een geheel met lange mouwen waarmee het gehele lichaam wordt bedekt. Dit 

kledingstuk (thawb) zorgt ervoor dat de lucht kan circuleren waardoor het lichaam tijdens de warme 

zomermaanden kan koelen. Het is hetzelfde kledingstuk dat vandaag de dag wordt gedragen door heel 

veel christelijke priesters. Omdat het een kledingstuk uit een geheel is, heeft zo’n gewaad vier hoeken. 

 

We moeten er wel bij vermelden dat er in de tijd van de aartsvaders en Jesjoea de Messias nog een ander 

kledingstuk was dat mensen droegen over dit kledingstuk uit een geheel. Dit wordt in het Aramees een 

bisht genoemd en in het Nederlands noemen we het een mantel of een jas. Dit was een overjas die was 

gemaakt van duur materiaal zoals zijde of linnen, en het had ook vier hoeken. Dus de tzietziets werden 

aan de hoeken van dit kledingstuk bevestigd. Toen Jesjoea werd gekruisigd namen de soldaten Zijn 

bovenkleed (meervoud) en Zijn onderkleed en wierpen het lot om te zien wie ze zou krijgen (Johannes 

19:23-24). Dat laat duidelijk zien dat in de tijd van Jesjoea er zowel boven- als onderkleding werd 

gedragen. 

 

Johannes 19:23-24 

Nadat de soldaten dan Jezus (Jesjoea) gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier 

delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder 

naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, 

maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat 

zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij een lot geworpen. 

Dat dan hebben de soldaten gedaan. 

 

In het gebod staat niet letterlijk dat je een kledingstuk moet dragen dat vier hoeken heeft, maar wordt 

verondersteld dat de lezer al een kledingstuk met vier hoeken draagt. Het is duidelijk dat de intentie van 

het gebod is om zichtbare tzietziets te hebben, om je te herinneren aan alle geboden van JHWH.  



Voor de mensen die het echt belangrijk vinden om een kledingstuk met vier hoeken te hebben, zijn er 

meerdere manieren om dat te bereiken.Riemlussen aan een spijkerbroek of pantalon hebben hoeken, en 

veel mensen bevestigen de tzietziets aan hun riemlussen. 

 

Er zijn ook producten waarbij de tzietziets worden bevestigd aan een vierhoekig lederen kledingstuk, dat 

je vervolgens op meerdere manieren aan je kleding kunt bevestigen. 

 

Moeten vrouwen tzietziets dragen? 

 

Ja… wij denken van wel… 119 Ministries heeft daarover een afzonderlijke studie gemaakt, getiteld: 

“Moeten Vrouwen Tzietziets Dragen? 

 

Het is een Joodse traditie die is gebaseerd op slechte toepassing van het Hebreeuwse woord “ben” die 

ertoe heeft geleid dat zij tot op de dag van vandaag geloven dat vrouwen geen tzietziets moeten dragen. 

Zo is het niet altijd geweest. Hieronder zie je bijvoorbeeld een schilderij van een 15e-eeuwse synagoge 

waarop vrouwen staan die dezelfde talliet dragen als mannen, waaraan tzietziets zijn bevestigd. 

 

 
 

http://119ministries.com/women


De instructie voor tzietziets is gegeven aan de “kinderen” van Israël, niet letterlijk alleen de “mannelijke 

nakomelingen” van Israël. 

 

Moeten mijn kinderen tzietziets dragen? 

 

Voor ons geldt de opdracht om de Torah te onderwijzen aan onze kinderen. 

 

Deuteronomium 6:7 

U moet ze (Torah geboden) uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u 

over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 

 

Het dragen van tzietziets is een gebod dat in de Torah staat. Het is een van de meest eenvoudige instructies 

die we aan onze kinderen kunnen leren. Gezien het feit dat de bedoeling van tzietziets is om ons te helpen 

herinneren om de rest van de geboden te houden, zijn tzietziets ook voor kinderen een goede herinnering 

aan het houden en doen van de geboden die aan hen zijn onderwezen. Het zou logisch zijn als kinderen 

misschien beginnen met het dragen van tzietziets aan het begin van hun onderwijs over de geboden van 

JHWH. 

 

Als je meer wilt weten over dit onderwerp, lees dan onze blog “Should Children Wear Tzietziets” (niet 

vertaald) op de website van 119 Ministries TestEverything.net. 

 

Kan ik mijn eigen tzietziets maken of mogen ze alleen door specifieke mensen worden gemaakt? 

 

In de Torah staan geen instructies waarin staat dat alleen bepaalde mensen tzietziets mogen maken. Je 

kunt je eigen tzietziets maken, of als je dat niet lukt, kun je het (online) aan mensen vragen die het voor 

je willen doen. Er zijn verschillende tradities voor het maken van tzietziets, en dan gaat het specifiek over 

het aantal knopen of zelfs draden. Maar tzietziets kunnen op elke willekeurige manier worden gemaakt, 

zolang ze maar een blauwe draad bevatten. 

 

Tijdens mijn werk moet ik een uniform dragen (politieagent, brandweerman, militair, horecapersoneel, 

ziekenhuispersoneel, etc.) en kan ik geen tzietziets dragen. Wat moet ik doen? 

 

Dit is een veel voorkomend probleem. De eerste stap is een respectvol gesprek erover aangaan met je 

werkgever of er mogelijkheden zijn of niet. Vaak hebben restricties op het dragen van tzietziets te maken 

met veiligheidsvoorschriften en de aard van de werkzaamheden. Een lid van het team van 119 Ministries 

is bijvoorbeeld politieagent en doet dat beroep al 28 jaar. Hij draagt zijn tzietziets in zijn broekzak om het 

gebod te doen zo goed als hij dat kan. Het leven is altijd het belangrijkste in het houden van de Torah. 

Bekijk onze studie Belangrijker Zaken voor meer informatie. 

 

Als het niet lukt om afspraken te maken over het dragen van tzietziets, dan kun je er ook voor kiezen om 

de tzietziets onder het uniform te dragen, zodat je het gebod zo goed mogelijk houdt. 

 

Hoe lang moet een tzietziet zijn? 

 

Er is geen vastgelegde lengte voor tzietziets in de Torah. In de eerste eeuw waren er sommige Joden die 

hun tzietziets absurd lang maakten, om de aandacht op zichzelf te richten. Dat is niet het doel van tzietziets, 

en Jesjoea spreekt hen aan op dergelijke praktijken (Mattheüs 23:5). Gebruik een lengte die bij jou past. 

  

http://www.119ministries.com/119-blog/should-children-wear-tzitzit/
http://119ministries.com/weightier-matters


Waarom worden er tzietziets te koop aangeboden die geen blauwe draad bevatten, of waarom zie ik Joden 

tzietziets dragen die geen blauwe draad bevatten? 

 

Veel tzietziets die worden geïmporteerd uit Israël bevatten geen blauwe draad. Dat komt door de 

menselijke tradities en regels waar de orthodoxe Joden zich aan houden. Het enige wat je hoeft te doen is 

er een blauwe draad aan vast te knopen. 

 

Rabbijnse (Joodse Rabbi’s) bronnen hebben gezegd dat de blauwe kleur afkomstig is van een slak, 

genaamd hilazon. Maar hilazon is geen biologische soortnaam, slechts een rabbijnse naam. Het geheim 

ligt in het uitzoeken van de soort die ze bedoelen. 

 

Het onderzoek naar het antwoord daarop begon in de vroege 20e eeuw, toen Isaac Herzog, die de eerste 

Askenazische hoofdrabbijn van Israël zou worden, een doctorale scriptie schreef waarin hij concludeerde 

dat een slak met de naam Murex trunculus (de rabbijnse naam hilazon) de meest waarschijnlijke kandidaat 

was als bron voor de blauwe kleurstof. 

 

Hoewel de Talmoed (mondelinge, menselijke wet van het Jodendom) de hilazon niet volledig identificeert, 

bevat het wel belangrijke sleutels. Het diertje werd gevonden in de buurt van Haifa; en de kleur van de 

verf is ‘vergelijkbaar met de lucht en de zee’. 

 

Het belangrijkste onderdeel van de conclusie van Herzog was het feit dat er bij archeologische 

opgravingen grote antieke verf-faciliteiten werden ontdekt in de buurt van Haifa, samen met heel veel 

Murex trunculus. Maar de conclusie van Herzog had een aantal minpunten. De verf van die slak was 

paarsachtig blauw, niet het pure blauw dat in de Talmoed werd beschreven. Het duurde tot de vroege jaren 

’80 dat het raadsel werd opgelost. Tijdens onderzoek dat niet te maken had met de zoektocht naar de 

Bijbelse verfstof, deed Otto Elsner, een professor op het Shenkar College of Engineering and Design, in 

de buurt van Tel Aviv, de ontdekking dat verf van Murex trunculus op zonnige dagen een blauwer uiterlijk 

heeft en dan dus minder paars is. Het bleek dat er een ontbrekende schakel was tussen de experimenten 

van Herzog en de Bijbelse verf-methodes, namelijk ultraviolet licht, waardoor de blauw-paarse kleurstof 

verandert in zuiver blauw. 

 

Omdat moderne Joden niet wisten wat de oorsprong was van de oorspronkelijke blauwe verf of wat de 

oorspronkelijke blauwe kleur was, kozen ze ervoor om het gebod te overtreden door de blauwe draad 

helemaal niet te dragen. 

 

Gelukkig staat er in de Torah geen specifieke bron van de blauwe kleurstof vermeld. In tegenstelling tot 

de Joodse traditie, kunnen wij tzietziets dragen met een blauwe draad die niet is geverfd met een slak, de 

mogelijke historische bron. 

 

Kan ik kleuren toevoegen aan de blauwe draad? 

 

Kwasten kunnen verschillende kleuren hebben en de Bijbel maakt geen melding van de verschillende 

kleuren die de draad mag hebben, er wordt slechts een specifieke kleur genoemd. Maar er staat wel dat je 

een blauwe draad MOET hebben die je herinnert aan de geboden van JHWH. Bijna alle kwastjes die 

tegenwoordig op de markt zijn bevatten meerdere blauwe draden. Maar in de Bijbel staat specifiek ‘doe 

een blauw koord in de tzietziet.’ Zoals je kunt zien gaat het om een blauwe draad in enkelvoud en niet in 

meervoud. In de loop der jaren  hebben mensen , op basis van hun eigen traditie, meerdere blauwe draden 

toegevoegd. Er is ook geen beperking aan het gebruik in tzietziets van andere kleuren met een specifieke 

betekenis, zolang de vereiste blauwe draad er maar in zit.  



Werden er in nieuwtestamentische tijden tzietziets gedragen? 

 

Ja. Zoals we al hebben gelezen, hadden de Farizeeën een traditie van absurd lange, aandacht trekkende 

Tzietziets, en daar had Jesjoea kritiek op 

 

Mattheüs 23:5 

Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken hun gebedsriemen 

breed en de kwastjes (Grieks: kraspedon) (tzietziets) aan hun kleren groot. 

 

Hetzelfde Griekse woord dat wordt gebruikt in Mattheüs 23:5, wordt ook gebruikt in het verhaal over de 

vrouw met de bloeding, die de tzietziets van Jesjoea aanraakte voor genezing. Net zoals de vrouw met de 

bloeding, namen ook veel anderen het gebruik over om de tzietziets van Jesjoea aan te raken voor 

genezing. 

 

Mattheüs 9:20-21 (zie ook Lukas 8:43-44) 

En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en 

raakte de zoom (Grieks: kraspedon) (tzietziets) van Zijn bovenkleed aan; want zij zei bij zichzelf: 

Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. 

 

Mattheüs 14:35-36 

En toen de mannen van die plaats Hem herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek en 

brachten allen bij Hem die er slecht aan toe waren; en zij smeekten Hem alleen maar de zoom van 

Zijn bovenkleed (Grieks: kraspedon) (tzietziets) te mogen aanraken. En allen die Hem aanraakten, 

werden gezond. 

 

Marcus 6:56 

En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de 

markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom (Grieks: kraspedon) (tzietziets) van Zijn 

bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond. 

 

We hopen dat deze studie je meer inzicht heeft gegeven in het Bijbelse dragen van tzietziets. 

 

 

We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom 

 

We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest, Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. Sjalom! 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net  

 

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

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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