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Les 20 
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Gewoonlijk zeggen wij de  ָרָכה  hieronder als we belangrijke joodse teksten gaan  בְּ

bestuderen.  

In deze  ָרָכה  .danken wij God dat wij de woorden van Tora mogen bestuderen  בְּ

 

 
 

 
 

 

Het stuk dat hierna komt staat in de Tora. Je vindt het in het boek Bemidbar en het 

gaat over koning Balak en de profeet Bilam. 

Toen het volk Jisraël het land Israel naderde moesten er een paar heel machtige 

koningen worden verslagen. Balak, de koning van Moav, werd bang toen hij hoorde 

over de overwinningen van de Benee Jisraël. 

Hij stuurde iemand naar de profeet Bilam en vroeg hem de Benee Jisraël te 

vervloeken.  

Eerst wilde Bilam dat niet doen, maar Koning Balak stond er op dat hij kwam.  

Bilam ging op weg. Onderweg naar Moav verscheen er plotseling een engel midden 

op de weg. Bilam kon deze engel niet zien, maar zijn ezel zag de engel wel en wilde 

absoluut niet verder lopen ondanks het pak slaag dat Bilam het arme dier gaf! 

Plotseling begon de ezel te spreken en vertelde Bilam over de engel. De engel droeg 

Bilam op alleen de woorden, die hij van God kreeg, uit te spreken. 

Aangekomen bij de koning Balak ging Bilam ging achter hem aan een heuvel op en 

keek uit over het kamp van het volk Jisraël. 

Op het moment dat Bilam zijn mond open deed om de Benee Jisrael te vervloeken 

kwam er een zegening uit. Dit is wat hij zei: 
 
 
 
 
 

‘ Hoe goed zijn uw tenten Jaäkov, uw woningen Jisraël! (Bemidbar 24:5) 

 

Tegenwoordig zeggen we deze tekst vaak als we de synagoge binnen komen en  

het is het eerste gebed van de ochtenddienst geworden. 

 

1. Oefen met het lezen van de eerste regel van dit gebed. Zoek het daarna 

op in een sidoer en lees het helemaal. 

2. Zet een rondje om de twee namen van Jaäkov in de zin hierboven. 


