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Wat is JATOV?
De echte naam van dit materiaal is ‘Breakout’. Het is een bijbelstudie voor kinderen in de
leeftijd van 10 -12 jaar die gebruikt wordt in the Saddleback Church (USA).
Die kerk is in Nederland bekend onder de naam Purpose Driven.
Het materiaal is uniek en helpt jou de basis van het christelijk geloof beter te begrijpen.
Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal.
De opbouw is als volgt:
n Het kennen van Jezus waarin je de basis van een leven met Jezus Christus leert
kennen.
n Het groeien in Jezus laat jou ontdekken hoe belangrijk het is om persoonlijk de
Bijbel te lezen.
n Het dienen van Jezus leert je hoe uniek ieder persoonlijk is en wat je mogelijkheden zijn.
n Het vertellen over Jezus helpt je op een natuurlijke manier te evangeliseren en over
		 je geloof te vertellen.
In samenwerking met de IBB (Internationale Bijbelbond) en Purpose Driven Nederland is
dit materiaal vertaald en bewerkt en kan het gebruikt worden individueel, in het gezin, in
een groep of in de kerk.
Amerongen september 2006
IBB
Purpose Driven Nederland
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Wat betekent JATOV?
In de naam JATOV zitten twee woorden. Het woord ‘JA’ is duidelijk zichtbaar terwijl het
woord ‘TOV’ vreemd overkomt.
Dat klopt omdat het woord ‘TOV’ een Jiddisj woord is. De klank is hetzelfde als ‘TOF’ en
beide woorden betekenen: betrouwbaar, leuk!
Samengesteld zegt het woord ‘JATOV’: Ja goed!
Het woord JATOV heeft nog meer te zeggen door achter iedere letter een betekenis te
plaatsen. Daarmee wordt de inhoud van deze serie duidelijk gemaakt.
Wanneer jij aan een ander vertelt waarom je met JATOV bezig bent en wat het jou leert,
is dit gemakkelijk uit te leggen.
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Wat betekent Jatov?

J	Jezus Christus volgen! Hij is jouw voorbeeld. Jij bent gemaakt om steeds meer op

Hem te gaan lijken. Dat gaat niet vanzelf. De Bijbel wil jou daarbij helpen.
‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de
grondlegger en voltooier van ons geloof.’ (Hebreeën 12:2a, NBV)
Aanbidding is het doel dat God voor ogen had, toen Hij jou maakte!
		 Het is de eerste opdracht van God aan de mens.
		 ’Heb de Heer, jouw God lief met heel jouw hart en met heel jouw
ziel en met heel jouw verstand en met al jouw kracht.’
		 (Marcus 12:30, NBV)
	Talenten! Ieder mens heeft van God talenten gekregen. Jij bent uniek en speciaal!
Hij heeft jou gemaakt! Er is niemand op de wereld aan jou gelijk.
		 ‘U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van
		 mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijk wonder van mijn
		 bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.’
		 (Psalm 139: 15 en 16, NBV)
Omzien naar de ander is de tweede opdracht die God jou geeft.
		Na aanbidding is dit het belangrijkste! Omzien wil zeggen dat je iemand niet alleen
wil helpen met woorden maar ook met daden.
		 ‘Heb jouw naaste lief als jezelf.’ (Marcus 12:31a, NBV)
	Vertellen! Als jouw hart vol is van dat wat God en Jezus Christus hebben gedaan,
dan vertel je dit goede nieuws als vanzelf aan anderen.
		 Jezus zegt tegen de mensen die Hem volgen: ‘vertel het in de hele wereld’. 		
Jouw wereld is jouw omgeving. Daar mag jij het vertellen.
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‘Trek de hele wereld rond en maak ieder schepsel het goede
nieuws bekend.’ Marcus 16:15 NBV

De vijf letters vormen met elkaar een hand. Op die manier kun jij de betekenis van JATOV
gemakkelijk onthouden. Voeg je daar de andere hand bij dan kun jij je handen vouwen en
bidden voor de mensen om je heen. Spreek eerst met God over je vrienden en vertel dan
over God aan je vrienden!
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