Malbenhoekje
Parasja Re’eh
Deuteronomium 11:26-16:17
126 verzen

Onderwerpen

Vragenhoekje

Zegen en vloek op berg Gerezim en berg Ebal
Afgoderij vernietigen en plaats apart zetten
voor HaSjem
Verbod op eten van bloed
Niet van de daden van de volken leren
Niets afdoen en niets toevoegen aan de
geboden
Valse profeten, verleiders en 'afgedwaalde'
stad
Reine en onreine dieren
Heffingen, tienden, geld aan behoeftigen en
sjabbatsjaar
Drie pelgrimsfeesten

Op welke berg werden de zegeningen
uitgesproken?
Op welke berg werden de ‘vloeken’ uitgesproken?
Welke dieren zijn rein en zijn geoorloofd om
te eten?
Aan welke voorwaarden dient een kosjere vis
te voldoen?
Welke tienden worden in de parasja
genoemd?
Welke feesten zijn de drie pelgrimsfeesten?

Parasjahoekje

Puzzelhoekje

'Zie, Ik geef jullie vandaag een zegen en een
vloek.' (Deut. 11:26)
Aan ieder mens is de vrijheid van keuze
gegeven: wanneer iemand op het goede pad
wenst te gaan en een goed en rechtvaardig
mens wil zijn dan ligt het in zijn vermogen
om dat te doen; wanneer iemand zich tot het
slechte pad wil keren en een slecht mens
wenst te zijn, dan ligt het in zijn vermogen
om dat te doen......
De Aramese vertaling van Rabbi Jonathan
ben Uziël (uit de eerste eeuw C.E.) van dit vers
luidt: 'Zie, Ik geef jullie vandaag de zegen en
zijn vormverandering.'

Vul acht van de tien genoemde reine dieren in
de puzzel in:
lam; geit; hert; rund; bizon; gazelle; giraffe;
antilope; klipgeit; steenbok.

'Zie'- Mozes geeft de kinderen van Israël het
vermogen om te zien- om te zien dat de ware
aard van het kwaad niets meer dan een
vormverandering en verdraaiing van het
g-ddelijke goede is. Wanneer het kwaad
wordt gezien, kan het kwaad dat dus in
wezen goed is, in het goede worden getransformeerd.
(De Lubawitscher Rabbi)

Sjabbat sjaloom
Sjabbat waarop de nieuwe maand Eloel
die op dinsdag en woensdag begint, wordt
gezegend

