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۰ Gebod op brengen van de eerstelingen
۰ Verschillende soorten van tienden
۰ Zegen en vloek op berg Gerizim en berg
Ebal

۰ Indien je de geboden naleeft: zegen
۰ Indien je de geboden niet hoort: vloek
Van welke vruchten werden
eerstelingen naar de priester gebracht
?

De Eerstelingen
In de tijd toen de Tempel nog in volle glorie in Jeruzalem stond, moest het joodse volk jaarlijks de
eerstelingen brengen. Wat zijn de eerstelingen? De eerstelingen zijn de eerste vruchten die aan de boom
verschijnen. De eerstelingen werden alleen van de zeven vruchten waarmee het land Israël was
gezegend, gebracht. Een ieder die een veld, een boomgaard of een wijngaard had, ging geregeld naar
zijn veld toe om te kijken of de eerste vijg of de eerste granaatappel al aan de boom was verschenen.
Wanneer hij de eerste vrucht zag, bond hij onmiddellijk een lintje om de vrucht zodat hij later de eerste
vrucht gemakkelijk van de andere vruchten aan de boom kon onderscheiden. De vruchten bleven immers
nog lang aan de boom om te groeien en te rijpen. Met het rijpen van de vruchten van de vruchten kwam
de eigenaar van het veld om de eerstelingen te nemen. Hoe wist hij welke vruchten de eerste vruchten
waren? Hij had immers om de eerste vruchten een lintje gebonden. Zo verzamelde hij al zijn eerstelingen.
Hij legde de eerstelingen in een mooi versierde mand en zette de mand op de stier. Ook de stier werd
mooi versierd ter ere van de eerstelingen die naar de priester in de Tempel in Jeruzalem werden gebracht.
Onderweg naar Jeruzalem werd er veel gedanst en gezongen en in vreugde werden de eerstelingen naar
de priester gebracht. Daar loofden en prijsden zij HaSjem voor al het goede dat Hij heeft gegeven en
dankten zij HaSjem voor het goede land en voor de goede vruchten
.

