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Parasja Korach
Numeri 16:1-18:32

l 95 verzen

Vraag

Onderwerpen
 ٭De onenigheid van Korach
 ٭Tweehonderdvijftig wierookofferaars
Dathan en Aviram opgeslokt door
 ٭Korach,
de aarde

 ٭Wierookoffer stopt de plaag
 ٭De staf van Aaron bloeit
 ٭Taken van de priesters
 ٭24Geschenken aan de priesters

En de volgende dag bloeide de staf

Welk staf van de twaalf stammen van
Israel bloeide ?

 ٭Tienden

Wat was het wonder hiervan ?

Iets over de parasja
In parasja Korach lezen wij over Korach. Korach kwam evenals Mozes en Aaron uit de stam van Levi.
Korach was het niet eens dat juist Aaron hogepriester was. Korach met zijn aanhangers streden daarom
tegen Mozes en Aaron. Het lot van Korach en zijn aanhangers was droevig: de aarde slokte hen op. Om het
volk Israel te laten zien dat de hogepriester Aaron de keuze van HaSjem was, moesten alle stammen hun
staf naar Mozes brengen. Op de volgende dag bloeide de staf van Aaron. De staf bracht bloemen, bladeren
en amandelen voort. Een groot wonder !

Waarom had HaSjem juist amandelen uitgekozen? De amandel is de vrucht die als eerste en ook als
snelste van alle andere vruchten rijpt. De amandel is een teken voor de priesters. De priesters zegenen
dagelijks het volk Israel en hun zegen komt snel tot stand. De priesters zijn ook zeer vlug en behendig in
hun werk aan HaSjem. Wat kunnen wij van de priesters leren? Wij moeten ook ons best doen om het leren
van de Tora en het naleven van de geboden niet uit te stellen maar onmiddellijk te doen .

Sjabbat

1

sjaloom

Zomerrecept

Een frisse Israelische salade voor de zomermaanden in Nederland

Tomaten
Komkommers
Olijfolie
Citroensap
Zout en peper naar wens

Snij enkele tomaten en een komkommer (of een deel) in kleine
stukjes. Voeg wat olijfolie en citroensap toe .

Aan dit basisrecept kun je naar wens enkele gewassen en
.
afgedroogde slablaadjes toevoegen. Ook een fijn gesnipperd
uitje,
olijven, kleine stukjes augurk en kruiden etc kun je naar eigen wens
toevoegen .

Een goede en gezonde zomer !

