
Malbenhoekje
Parasja  Behar

Leviticus 25:1-26:2

57 verzen

Onderwerpen

Parasjahoekje

Vragenhoekje

Parasjaplaatje

Sjabbat sjaloom

sjabbatsjaar:

o.a niet snoeien, niet oogsten en niet plukken 

Geboden aangaande het sjabbatsjaar

Geboden aangaande het jubeljaar

Geboden aangaande de verkoop van 

huizen in het land Israel en hun lossing

Verbod op het he!en van rente op een 

lening

Hebreeuwse slaaf gaat vrijuit in het 

jubeljaar

'Wanneer jullie zullen zeggen: ' Wat zullen wij in 

het zevende jaar eten?.......Maar Ik zal Mijn zegen 

op jullie in het zesde jaar bevelen, en het zal een 

opbrengst voor drie jaren geven.' (Leviticus 

25:20-21)

De zevenjarige sjabbatsjaarcyclus komt overeen 

met de zeven millennia van de geschiedenis: de 

zesduizend jaren die de mens in deze materiele 

wereld werkt en investeert zijn een voorbereiding 

op het zevende millennium, de tijd van de 

Messias. (Wij leven nu in het jaar 5777) 

De vraag van 'wat zullen wij in het zevende jaar 

eten' kan ook op kosmisch niveau gesteld 

worden. De vorige generaties die veel dichter bij 

de Tora stonden en die veel meer wijsheid bezat-

en dan wij hebben geen volmaakte wereld 

kunnen bereiken. Wat kan er dan van ons verwa-

cht worden? Wij zijn nog verder van de bron 

verwijderd en wij leven in een uitgeputte en 

verarmde ´grond van het zesde jaar`!

Juist omdat onze middelen zo schraal zijn, is elke 

poging en elke prestatie die wij leveren betek-

enisvoller dan ooit! HaSjem belooft dat al onze 

huidige inspanningen het sjabbatsjaar van het 

zevende millenium en wat daar achter ligt, zullen 

voeden. Uit Parasha in Depth.

 

 

In het jubeljaar keert het land terug naar de 

oorspronkelijke....................

De geboden aangaande het sjabbatsjaar en het 

jubeljaar hebben alleen betrekking op het 

land................

Het jubeljaar komt na...............sjabbatsjaren.

Er mag geen ............... geheven worden op een 

lening



Malbenhoekje
Parasja Bechoekotaj 

Leviticus 26:3-27:34

78 verzen

Onderwerpen

Parasjahoekje

Vragenhoekje

Puzzelhoekje

Sjabbat sjaloom

Belofte op zegen voor het volk Israel wanneer 

zij de Tora leren en nakomen

De gevolgen voor het volk Israel wanneer zij 

de Tora niet leren en niet nakomen

Regels voor de berekening van de waarden 

voor de verschillende soorten geloften 

Geboden aangaande de tienden van het vee

´Dan zal Ik jullie regen op zijn tijd geven......´( Lev. 

26:4)

Op tijden waarop de mensen gewoonlijk niet 

uitgaan, zoals op de vrijdagavond. (Rasji)

 

'…..en de bomen van het veld zullen hun vrucht-

en voortdragen.' (Lev. 26:4)

In de dagen van de Messias zal elke boomsoort 

eetbare vruchten voortbrengen. (Rasji)

'En Ik zal vrede in het land geven.......' (Lev. 26:6)

Jullie zouden kunnen zeggen: ´Er is hier te eten, 

er is hier te drinken, maar wanneer er geen vrede 

is, dan is er niets.´ (Rasji)

´.....Ik heb de banden van jullie juk gebroken, en 

Ik heb jullie rechtop laten lopen. (Lev. 26:13)

Een dier loopt met zijn gezicht naar de grond, 

omdat de aardse materie het enige is dat hij 

kent. De mens loopt rechtop omdat de mens 

geboren is om naar boven richting de hemel te 

kijken en te streven. (Rabbi DovBer van Meze-

ritch, 18e eeuw, Ukraine)

Met parasja  Bechoekotaj sluiten wij het derde 

boek van de Tora af. Het derde boek wordt ook 

wel de Tora van de priesters genoemd. Vul de 

namen van de priesters en van de priesterstam in: 

Levi, Aaron, Nadab, Abihu, Elazar en Itamar.

Waarmee wordt het volk Israel gezegend 

wanneer zij de Tora leren en naleven?

Welke waarden heeft een man qua 

leeftijdvanaf zijn geboorte tot aan 120 

jaar?

Welke waarden heeft een vrouw qua 

leeftijd, vanaf haar geboorte tot aan 120 

jaar?

Met welk onderwerp wordt het boek 

Leviticus afgesloten?


