
Treffende	dat	HaTiqwah	-	De	hoop,	de	titel/	naam
is	 van	 het	 Israëlisch	 volkslied.	 Hierbij	 de	 Hé
vooraan	 toegevoegd,	 die	 niet	 alleen	 een	 letter	 is,
maar	 ook	 de	 functionele	 betekenis	 van	 het
lidwoord	'de'	heeft.

Het	 lied	HaTiqwah	 is	 veelal	en	vaak	gezongen	 in
situaties	 die	 hopeloos	 en	 uitzichtsloos	 waren,
bijvoorbeeld	 de	 Shoa.	 Er	 is	 een	 zeldzame	 film	waarop	 het	 HaTiqwah	wordt
gezongen	met	de	laatste	overlevenden	van	een	van	de	kampen	aan	het	eind
van	de	Tweede	Wereldoorlog.	Het	zijn	de	'stemmen	vanuit	de	hel',	die	het	lied
zingen	en	dat	laat	niets	aan	de	verbeelding	over.	Zeer	indrukwekkend.
Tijden	 waarin	 de	 vrede	 ver	 te	 zoeken	 was,	 de	 ballingschap	 en	 ellende	 Jer.
29:10,	 en	 geen	 zicht	 of	 perspectief	 op	 een	 toekomst.	 Juist	 in	 die	 donkere
tijden	en	moeiten	in	de	nacht,	geeft	het	zingen	nieuwe	kracht.	Zelfs	biologisch
blijkt	 zingen/	 muziek	 stoffen	 vrij	 te	 zetten	 in	 je	 lichaam	 die	 verwachting	 en
hoop	losmaken.	Soms	zie	je	door	nare	omstandigheden	geen	sprankje	licht	en
geen	hand	meer	voor	je	ogen,	je	weet	je	geen	raad.	Maar	ook	dan	mag	je	het
toch	 verwachten	 van	 God,	 dat	 Hij	 uitkomst	 zal	 geven.	 Hij	 is	 erbij	 en	 wil	 je
gedachten	geven	vol	vrede,	om	 je	 toekomst	en	hoop	 te	geven,	voor	wie	het
van	Hem	(blijven)	verwachten	en	hopen.	Hij	is	onze	grond	van	de	hoop.
Maar	het	lied	wordt	ook	gezongen	ten	tijde	van	hoop,	zoals	de	stichting	van	de
staat	Israël,	Erets	Israël.	En	op	vele	andere	bijeenkomsten.

In	het	vers	Jerermia	29:11	gaat	het	nadrukkelijk	om	'IK'	denk.	Het	gaat	om	wat
Hij	denkt	en	niet	om	wat	wij	denken.	Gedacht	vanuit	de	gedachte	dat	alles	van
God	 komt.	 In	 Hem	 is	 de	 Bron	 van	 het	 Leven,	 ook	 voor	 onze	 gedachten.
(Psalm	36:10)

Het	 verhaal	 gaat	 dat	 rabbijnen	 in	 een	 concentratiekamp	 God	 een	 proces
aandeden.	Na	alle	 inbreng,	vonden	ze	dat	Hij	schuldig	was.	Ze	keken	op	de
klok	en	zeiden	 'het	wordt	Sabbath'.	Daarop	knielden	ze	en	knielden	voor	die
God,	die	hun	het	leven	heeft	gegeven.

Hieronder	 een	mooie	 uitvoering	 op	 you-tube	 over	HaTiqwah.	 Laat	 het	 tot	 je
doordringen.

Toekomst	 en	 Hoop	 zijn	 2	 aparte	 woorden.	 In
sommige	 vertalingen	 wordt	 gesproken	 over	 een
hoopvolle	 toekomst,	 dat	 kan	 ook,	 maar	 het
betekent	 wel	 wat	 anders.	 Beide,	 Toekomst	 en
Hoop,	 gaat	 over	 het	 nu.	 Een	 hoopvolle	 toekomst
gaat	over	de	 toekomst.	Het	 is	belangrijk	 te	weten
dat	er,	ook	voor	nu,	Hoop	is.	Vooral	in	die	zin	van
de	achtergrond	van	de	ballingschap,	waarover	het
voorgaande	vers	van	Jer.	29:10	gaat.

Tiqwáh	komt	van	het	werkwoord	Qáwáh	(zie	hiernaast).	Van	rechts	naar	links
de	Qoph,	Waw	en	de	3de	letter	in	dit	woord	de	Hé.

Qáwáh	 betekent	 o.a.	 wachten,	 zoeken	 naar,	 hopen,	 verwachten	 en	 als	 2de
betekenis	verzamelen,	samen	binden.

Het	komt	o.a.	voor	in	Ps.	40:1,	waar	in	het	Hebreeuws	staat:

Ander	 woord	 voor	 Hoop	 uit	 Ps.	 42:12b
(voorwoord)

Ook	heel	bekend	is	de	tekst	uit	Psalm	42:6	"Hoop
op	 God",	 netzoals	 vers	 12b.	 Ook	 hier	 wordt
gesproken	over	het	woord	Hoop.	Je	verwacht	dan
dat	hier	ook	het	woord	Tiqwáh	staat.	Dit	is	niet	het
geval.	 Hier	 staat	 in	 de	 Hebreeuwse	 Grondtekst,
het	 woord	 Jáchal,	 wat	 naast	 Hoop,	 de	 betekenis
heeft	van	wachten.	Van	rechts	naar	 links,	de	Jod,
Cheth	en	de	Lamed.

Mooie	 nuance	 ook	 in	 de	 context	 van	 de	 tekst.	 Wat	 waardevol	 om	 in	 de
grondtekst	 te	kijken	wat	voor	woord	 is	gebruikt.	Dit	kan	een	heel	nieuw	Licht
geven	op	de	betekenis	van	een	tekst.

Hoop	 (Tiqwáh)	 is	 dan	 het	 zelfstandig	 naamwoord	 en	 Jáchal	 het	 werkwoord
hopen,	netzoals	het	woord	Qáwáh	ook	hopen	als	werkwoord	heeft.

Toch	heeft	Tiqwáh	een	andere	diepte	dan	Jáchal.	Tiqwáh	is	ook	de	grond	van
de	Hoop.	Je	zou	kunnen	zeggen	dat	de	Tiqwáh	God	Zelf	 is,	Hij	 is	de	grond
van	de	Hoop,	dit	 komt	 van	Hem.	Een	door	God	gegeven	Hoop.	 (Alles	 komt
van	Hem).	 En	 dat	 Jáchal	meer	 vanuit	 de	mens	 komt,	 hij	 moet	 ook	 in	 actie
komen	om	de	kunnen	hopen.	Deze	nuance	gaat	niet	alle	gevallen	op,	maar	er
ligt	 een	 voorkeur.	 Dit	 komt	 verder	 naar	 voren	 in	 de	 volgende	 nieuwsbrief,
vanuit	de	2de	betekenis	van	het	woord	Tiqwah.
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'Meer	Hebreeuws'	-	Hoop	deel	1	van	2
	
Shalom	{{voornaam}},

Deze	nieuwbrief	'Meer	Hebreeuws'	heeft	als	titel	Hoop	(deel	1	van	2).

Deze	 nieuwsbrief	 'Meer	 hebreeuws'	 is	 een	 2-maandelijkse	 uitgave	 van	 jes-
creations.	'Meer	Hebreeuws'	geeft	informatie	over	woordstudies,	cursussen	en
feesten.
Wil	 je,	na	het	 lezen	van	 'Meer	Hebreeuws',	deze	nieuwsbrief	ook	ontvangen,
meld	je	aan	via	de	button	onder	aan	deze	'Meer	Hebreeuws'.

Er	wordt	wel	gezegd:
een	mens	kan	40	dagen	zonder	eten	(Lechem	-	brood/	voedsel),
3	dagen	zonder	water	(Majim)
1	seconde	zonder	hoop	(Tiqwáh)

Hoop:	 het	 zien	 van	 perspectief,	 nieuwe	mogelijkheden,	 juist	 in	 de	moeilijke
momenten	van	het	leven	en	in	tijden	van	feest	en	voorspoed.

In	welke	omstandigheid	 jij	nu	ook	zit,	we	bidden	dat	met	het	 lezen	van	deze
nieuwsbrief	(Romeinen	15:13)
	
"de	God	van	de	hoop	je	vervult	met	alle	blijdschap	en	vrede	in	het	geloven,
opdat	je	overvloedig	bent	in	de	hoop,	door	de	kracht	van	de	Heilige	Geest."

Psalm	42:12	b	zegt	het	zo:
	

"Hoop	op	God,	want	ik	zal	Hem	nog	loven,
mijn	Verlosser	en	mijn	God!"

In	de	volgende	nieuwsbrief	Meer	Hebreeuws,	van	jes-creations,	het	vervolg	op
deze	nieuwsbrief	over	Hoop,	deel	2	met	de	andere	betekenis	van	het	woord
Tiqwáh.

Veel	leesplezier,

Groeten	Ruben	en	Marijke
www.jes-creations.nl
	

Hoop	(deel	1	van	2)
Zoals	de	 letters	hierboven	(van	rechts	naar	 links)	aangeven	zien	we	de	Taw,
Qoph,	 Waw	 en	 He.	 Samen	 vormen	 zij	 het	 woord	 Tiqwáh.	 Tiqwáh	 heeft	 2
betekenissen,	waarvan	de	1ste	betekenis	Hoop	of	Verwachting	betekent.

Een	tekst	met	het	woord	Tiqwáh:
Jeremia	 29:11	 is	 een	 prachtige	 tekst,	 waarin	 het	 woord	 Tiqwáh	 staat
geschreven	aan	het	eind	van	de	zin.	(Want	zo	zegt	de	HEERE:	)
	
"Ik	immers,	Ik	ken	de	gedachten	die	Ik	over	u	koester,	spreekt	de	HEERE.	Het

zijn	gedachten	van	vrede	en	niet	van	kwaad,	om	u	toekomst	en	hoop	te
geven."

HEER																																										ik	heb	gewacht																		
geduldig
Rechts	naar	links:

Geduldig	ik	heb	gewacht	(op	de)	Heer.

In	de	vertaling	is	'vurig'	(NBG51)	terechtgekomen.	Dat	begrijp	ik	wel	in	die	zin
van	 'hulpgeroep'	 ,	 wat	 letterlijk	 'om	 hulp	 roepen'	 betekent.	 Grondtekst	 geeft
echter	aan:	wachten,	vertoeven,	geduld.
Zo	gaat	het	ook	in	onze	cursussen,	samen	kijken	hoe	de	vertalingen	hebben
uitgepakt	en	wat	er	letterlijk	staat	geschreven.

Het	 is	 leuk	 om	 te	 zien	 dat	 2	 keer	 achter	 elkaar	 het	 woord	 Qáwáh	 wordt
gebruikt,	 voor	 het	 wachten	 en	 ook	 voor	 geduldig.	 In	 het	 Nederlands	 2
verschillende	woorden,	in	het	Hebreeuws	een	en	hetzelfde	woord	Qáwáh.
Zulke	 leuke	woordspelingen	staan	veel	 in	de	Grondtekst	en	het	 is	altijd	een
verrassing	hoe	het	 er	 staat.	We	zien	uit	 naar	alles	wat	we	verder	nog	gaan
ontdekken.
	

In	dit	kader	moest	ik	denken	aan	het	schilderij	dat	ik	gemaakt	heb.	Psalm	23.
In	eenheid	met	Hem	(heel	klein	te	zien	op	deze	afbeelding:	tafeltje	met	Brood
en	Wijn)	verkwikt	Hij	je	ziel.	De	donkere	wolken	worden	doorbroken	door	Zijn
Licht.	 Hij	 is	 de	 Bron	 van	 het	 Leven	 en	 van	 de	 Hoop	 die	 we	 uit	 Zijn	 Hand
mogen	ontvangen.	En	we	mogen	ons	 in	elke	omstandigheid	door	Hem	laten
leiden	om	te	komen	in	Zijn	Shalom.
	
"De	Heer	is	mijn	Herder,	mij	ontbreekt	niets;	Hij	doet	mij	neerliggen	in	grazige

weiden,	Hij	leidt	mij	zachtjes	naar	stille	wateren."	(Psalm	23:1-3)

Nog	enkele	teksten	met	het	woord	Tiqwah:

Job	14:7
"Want	voor	een	boom	is	er,	als	hij	omgehakt	wordt,	hoop	dat	hij	zich

vernieuwd,		en	zijn	jonge	loten	niet	ophouden.	Al	wordt	zijn	wortel	in	de	aarde
oud	en	sterft	zijn	stronk	in	het	stof,	bij	het	ruiken	van	water	zal	hij	uitlopen,	en

maakt	hij	een	twijg,	zoals	een	plant."
	

Spreuken	23:19,18
"Jij,	luister,	en	wordt	wijs,	richt	je	hart	op	de	weg	van	de	HEERE.	Juist	dan	is

er	toekomst,	en	wordt	je	hoop	niet	afgesneden."
	

Wanhoop	niet,	ook	als	er	niets	te	zien	is	wat	hoop	kan	geven.	En	lijkt	je
situatie	uitzichtsloos:			Romeinen	8:24,	25:
"Hoop	nu	die	gezien	wordt,	is	geen	hoop.	Immers,	wat	iemand	ziet,	waarom
zou	hij	dat	nog	hopen?	Maar	als	wij	hopen	wat	wij	niet	zien,	dan	verwachten

wij	het	met	volharding".
	

Ook	dit	hoeven	en	kunnen	wij	niet	alleen/	zelf	te	doen:					Romeinen	8:26:
"Evenzo	komt	ook	de	Geest	onze	zwakheden	te	hulp,	want	wij	weten	niet	wat
wij	bidden	zullen	zoals	het	behoort.	De	Geest	Zelf	echter	pleit	voor	ons	met

onuitsprekelijke	verzuchtingen."
	

Hoop	is	een	belangrijk	deel	van	onze	wapenuitrusting,	denk	hierbij	aan	het
belang	om	je	gedachten	te	behoeden	en	te	vullen	met	Gods	gedachten:	
1	Thessalonicenzen	5:8

"met	de	hoop	op	de	zaligheid	als	helm".	Jesaja	59:17
"de	helm	van	het	heil*	op	Zijn	hoofd."	(*	=redding,	verlossing,	voorspoed,

overwinning).
	

Efeze	6:13:
"Neem	de	hele	wapenrusting	van	God	aan,	opdat	je	weerstand	kunt	bieden	op
de	dag	van	het	kwaad,	en	na	alles	gedaan	te	hebben,	stand	kunt	houden.	"

Hebreeen	10:23
	"Laten	wij	de	belijdenis	van	de	hoop	onwrikbaar	vasthouden,	want	Hij	Die	het

beloofd	heeft,	is	getrouw."
	
"Geprezen	zij	de	God	en	Vader	van	onze	Heere	Jezus	Christus,	Die	ons,

overeenkomstig	Zijn	grote	barmhartigheid,	opnieuw	geboren	deed
worden	tot	een	levende	hoop,	door	de	opstanding	van	Jezus	Christus	uit

de	doden."	
1	Petrus	1:3:

	

Hoop	deel	2-2
In	de	volgende	nieuwsbrief	een	vervolg	op	dit	eerste	deel:	hoe	Esther,	Rachel	en
andere	 personen	 in	 de	 Bijbel	 hun	 Tiqwáh	 uit	 hun	 geloof	 haalden,	 de	 grond	 van
Hoop	hen	Leven	heeft	gegeven.

Ook	besteden	wij	aandacht	aan	de	2de	betekenis	van	het	woord	Tiqwáh.

Deze	nieuwsbrief	 'meer	Hebreeuws'	komt	1	keer	 in	de	2	maanden	uit,	halverwege
september	 2019	 kun	 je	 de	 eerstvolgende	 nieuwsbrief	 'meer	 Hebreeuws'	 van	 jes-
creations	verwachten.
	

Aanmelden	'Meer	Hebreeuws'

Aanmelden	voor	'meer	Hebreeuws'

Zelf	aan	de	slag	met	je	eigen
Bijbeltekst?
Cursus	Bijbels	Hebreeuws	in	Barneveld

Wil	je	zelf	ook	Meer	Hebreeuws	leren?
En	ontdekken	welke	diepere	betekenissen	er	te	vinden	zijn	in	een	Bijbeltekst	die	jou
aanspreekt?
Meld	je	aan	voor	de	cursus	in	Barneveld.
	

Van	5	september	tot	en	met	12	december	2019
6	inspirenende	avonden
Bestudering	persoonlijke	Bijbeltekst
10	tot	12	personen

Voor	iedereen	te	volgen:	geen	voorkennis	van	Hebreeuws	nodig	en	ook	te	volgen
voor	wie	eerder	een	cursus	bij	jes-creations	gevolgd	heeft.

Ontspannen	(meer)	Hebreeuws	leren.
Met	leuke	oefeningen	en	puzzels

Voor	€	135,--	per	persoon	inclusief	werkmap	met	uitgewerkte	teksten	en	handige
overzichten	en	verdere	informatie.

Ik	meld	mij	aan	voor	de	cursus	Hebreeuws	in	Barneveld

Woon	je	niet	in	de	buurt	van	Barneveld?
Het	is	mogelijk	om	in	de	eigen	woonplaats	een	cursus	te	organiseren.

Neem	contact	op	voor	de	mogelijkheden	en	mail	naar	info@jes-creations.nl

Kaarten,	canvas	of	eigen	schilderij?
	

De	weergegeven	kaart	van	Psalm	23	is	te	koop	voor	€	1,-	per	stuk,	exclusief
verzendkosten.	Op	onze	website	staan	meer	kaarten	en	andere	producten	te
koop.
Tevens	is	van	bovenstaand	schilderij	een	canvasafdruk	met	ophangsysteem	te
koop	(dus	geheel	gereed	direct	op	te	hangen)	voor	€	75,--	,	exclusief
verzendkosten.
Het	is	ook	mogelijk	een	persoonlijk	schilderij	door	ons	te	laten	maken.	Neem
contact	met	ons	op	voor	de	mogelijkheden	en	wensen.

Bij	vragen/	opmerkingen/	suggesties	:	stuur	je	mail	naar	info@jes-creations.nl	of
neem	contact	op	door	te	telefoneren	naar	06	12	08	74	70

Je	ontvangt	deze	mail	omdat	je	in	het	verleden	hebt	aangegeven	van	de	activiteiten
van	jes-creations	op	de	hoogte	te	worden	gebracht.	Dit	kan	je	hebben	aangeven
zowel	mondeling,	in	een	cursus,	tijdens	een	spreekavond	of	het	invullen	van	je
mailadres	op	een	inschrijfformulier	op	een	conferentie	of	op	een	andere	wijze.
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@jes-creations.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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