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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?


