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Bal tasjchiet, een mitsva! 

 

Er zijn 613 mitsvot, leefregels van God. Er zijn 248 positieve mitsvot, dat 

betekent mitsvot die zeggen dat we iets moeten doen. En er zijn 365 negatieve 

mitsvot. Deze mitsvot, deze regels, beginnen met de woorden: je moet niet …. 

 

Bal Tasjchiet is zo´n ´negatieve´ mitsva, het zegt:  

je moet niet de bomen bij een stad omhakken als je de stad aanvalt. 

 

Is dit eigenlijk wel negatief?  

Waarom wel of waarom niet? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Onze rabbijnen hebben deze regel zo uitgelegd dat hij ook in onze tijd past.  

En je moet deze mitswa niet alleen doen als je een stad aanvalt. Je kunt deze 

mitswa gewoon elke dag doen! 

Onze rabbijnen zeggen namelijk: wees zuinig op alles in de natuur en 

zorg ervoor dat je van die natuur niet zomaar iets verspilt of 

vernietigt. 
 

Hoe kunnen wij de mitsva van ‘Bal Tasjchiet’ uitvoeren?  

Geef een paar voorbeelden. 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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Recyclen is een van de manieren om de mitswa van bal tasjchiet te doen. 
 

Recyclen is spullen opnieuw gebruiken en niet zomaar weggooien.  

Bijvoorbeeld door dingen nog eens te laten gebruiken door iemand anders  

of door er iets anders van te maken.  

Zo beschermen wij de wereld die God ons heeft gegeven. 

 

Bekijk het filmpje op You Tube: www.youtube.com/watch?v=CW5QhzRNlL4 

en maak de opdrachten hieronder 

 

Recycle de dingen die op het plaatje hieronder staan. 

Zet een rondje om alles wat nog gebruikt kan worden (door iemand anders)  

en gooi de andere dingen in de juiste bak voor hergebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenk zelf ook nog 2 dingen die je kunt recyclen. 

Geef van elk ding aan wat je er mee kunt doen of van kan maken als je het zelf 

niet meer kan gebruiken of als het oud of kapot is. 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 


