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Numeri 13:1-15:41 l 119 verzen
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Vraag

Onderwerpen
 ٭De verspieders, hun namen en hun opdracht
 ٭Het verspieden en vruchten van het Land
 ٭Kwaadsprekerij over het Land
 ٭Het Land is zeer goed
 ٭Straf van 40 jaar in woestijn
 ٭Spijsoffers en plengoffers

Het land is zeer goed

van het deeg apart zetten als geschenk
 ٭Deel
aan HaSjem

 ٭Houtsprokkelaar op sjabbat

Hoeveel verspieders droegen de tros
druiven ?

 ٭Tsitsit

En hoeveel de vijg en de granaatappel ?

Iets over de parasja
Een land vloeiend van melk en honing
Het land Israel is een rijk gezegend land. Waar hangt de zegen van af? Van de daden van het volk Israel.
Wanneer het joodse volk de wil van HaSjem doet: met vreugde Tora leren, de wetten naleven, goed met
elkaar omgaan en hun best doen om anderen te helpen, dan geeft HaSjem overvloedig .
Ongeveer tweeduizend jaar geleden, in de tijd dat de joodse wijzen leefden was het land Israel rijk gezegend.
Het gebeurde eens dat Rami bar Jechezkel, een rechtvaardige jood, onderweg naar Bene Barak langs een
veld met vijgenbomen kwam. Wat zag hij daar? Hij zag daar iets heel bijzonders. De vijgen waren zo groot, zo
goed en zo zoet dat de honing van de vijgen op de grond droop! Dat was niet het enige dat hij zag. Hij zag
ook dat er geiten in het veld van de vijgenbomen kwamen grazen. De geiten aten van de vijgen en de melk
van de geiten was zo overvloedig dat de melk van de geiten op de grond stroomde: de melk van de geiten
vloeide samen met de honing van de vijgen. Toen Rami bar Jechezkel dat zag riep hij uit: 'Dat is wat in de
Tora staat geschreven: 'Een land vloeiend van melk en honing! Numeri 14:8
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Verschillen

Zoek de acht verschillen tussen de twee plaatjes
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