
 

Uitleg bij de Parasja  

We gaan leren …. 

1) Hoe we het hoofdthema (onderwerp) van een parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen 

begrijpen. 

2) Hoe we thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (verbonden door een 

gezamenlijk thema (onderwerp)) 

3) Hoe we de Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met 

andere Bijbelgedeelten 

Inleidende verzen bij We’Zot haBracha 
 

We gaan kijken of we kunnen snappen wat Adonai ons wil leren in deze eerste paar verzen. 

 

Lees Devarim 33:1-5. Wat is het belangrijkste thema van Devarim 33:1-2a?  

 

Dat Adonai __________ __________/ _______________ het volk.  

 

Wat is het belangrijkste thema van Devarim 33:2b-4?  

 

Dat Adonai de _____________ geeft uit __________ voor het volk.  

Valt het jou ook op dat Mozes heel vaak noemt dat de Torah is 

Dichterbij kwam/ naderde tot het volk 

Dat Adonai de Torah geeft uit liefde voor Zijn 

volk 



gegeven aan Am Jisrael? Dit is een centraal thema in deze eerste paar verzen. Tot op dit moment 

heeft de Torah ons een plaatje laten zien van Adonai die tot Am Jisrael nadert met de Torah. Met 

andere woorden, het lijkt er bijna op dat Hij met een cadeau komt! 

 

Past Devarim 33:3-4 bij die gedachte?  

 

Het gaat over de __________ van Adonai voor het volk. Er staat dat Hij tot hen kwam 

met de Torah en die wordt `het erfelijk bezit van de gemeente van Jacob` genoemd. 

 

Nogmaals, het is heel erg duidelijk dat de Torah bedoeld was als cadeau, niet als vloek, zoals veel 

mensen denken. We kunnen nog duidelijker laten zien dat de Torah was bedoeld als cadeau, door 

nog een thematische verbinding te maken die te maken heeft met de zin: “al Zijn heiligen zijn in Uw 

hand.” In Jesaja 49:16 staat het volgende: “Zie, Ik heb u (Am Jisrael—Het volk van Israël) in beide 

handpalmen gegraveerd.” Deze verzen gaan over de diepe liefde die Adonai heeft voor Am Jisrael; Hij 

zal ze nooit vergeten! Door deze thematische verbinding wordt het nog duidelijker dat Devarim 33:1-

4 opnieuw vertelt over het geven van de Torah in de context van de diepe liefde die Adonai heeft 

voor Zijn volk! De Torah is geen vloek. En ze is ook niet als vloek gegeven aan Am Jisrael. Ze werd 

gegeven als liefdevol geschenk door een liefhebbende Schepper aan de schepping waarvan Hij 

houdt. 

 

In Joodse legenden wordt geleerd dat op het moment dat Adonai  de woorden van de Torah sprak, 

de woorden tevoorschijn kwamen als vurige tongen en daardoor een ongelooflijk effect hadden op 

het volk. 

Kun jij een thematische verbinding maken in Devarim 33:1-4 wat die gedachte ondersteunt?  

 

Lees Devarim 33:2, er staat dat er een _________Wet (Torah) aan zijn rechter 

_________ was!  

 

Een ander gedeelte die dat idee ondersteunt staat in Devarim 18:15-16. Kijk maar hoe de woorden 

van Torah thematisch zijn verbonden met vuur.  

 

"Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; 

naar Hem moet u luisteren, overeenkomstig alles wat u van de HEERE, uw God, bij de Horeb gevraagd 

hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik wil de stem van de HEERE, mijn God, niet langer 

horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. (Devarim 18:16).'”  

 

Zoals je kunt zien is er soms meer dan genoeg bewijs binnen de Bijbel zelf om een aantal mondelinge 

verhalen te ondersteunen die van generatie op generatie werden doorgegeven.  

 

En dit is de zegening  

 

We gaan kijken naar de zegeningen die Mozes uitsprak over Am Jisrael (het volk Israël). Heb jij je wel 

eens afgevraagd waarom Mozes hen zegende in de specifieke volgorde waarin hij dat deed? De 

geleerden van Israël hebben die vraag wel gesteld. Waarom is het belangrijk? Nou, als je de Bijbel 

thematisch bestudeert, en gedeeltes die thematisch met elkaar zijn verbonden met elkaar begint te 

liefde 

Wet, rechterhand 



vergelijken, dan komen deze vragen vanzelf. Bijvoorbeeld, welk andere Bijbelgedeelte kan volgens 

jou thematisch worden verbonden met Devarim 33:6-24? 

 

Toen de stammen werden _______________ (Lees Genesis 49:1-28)!  

 

Er werd al eerder een zegen uitgesproken over Am Jisrael (zie Genesis 49) en de volgorde waarin de 

stammen worden gezegend is anders. Laten we in onderstaande tabel naar de volgorde kijken. Valt 

het jou ook op dat Simeon niet eens wordt genoemd? 

, 

Zegen uit Genesis 49 Zegen uit Deuteronomium 33 

Ruben Ruben 

Simeon Juda 

Levi Levi 

Juda Benjamin 

Zebulon Jozef 

Issachar Zebulon 

Dan Issachar 

Gad Gad 

Aser Dan 

Naftali Naftali 

Jozef Aser 

Benjamin  

 

De vraag die daar natuurlijk uit volgt is: “Waarom is de volgorde verschillend?” En vraag jij je ook niet 

af waarom Simeon niet wordt genoemd? We gaan deze zegeningen afzonderlijk bekijken op zoek 

naar thema’s die ze met elkaar verbinden. En we gaan ze in willekeurige volgorde bekijken.  

 

Lees Devarim 33:7. Dit is de zegen voor de stam Juda. Nadat je het gedeelte hebt gelezen, kun jij 

vast raden waarom Mozes bidt dat Adonai de stem van Juda zal horen, zijn handen zal versterken 

en hem tegen zijn vijanden wil helpen, toch? 

  

Mozes wil dat Juda succes heeft in de __________________.  

 

Is het taalgebruik je opgevallen? Het is oorlogspraat. Waarom wordt de zegen van Mozes gegeven 

in de context van oorlogvoering? 

 

Omdat Am Jisrael op het punt staat om de Jordaan over te steken en het __________ in bezit te 

nemen. Ze zullen het land bezitten door het af te nemen van de inwoners door _______________.  

 

Inderdaad. Het is onvermijdelijk dat er oorlog moet worden gevoerd met de 

inwoners van het land. Dat is onze eerste sleutel om te ontdekken waarom deze zegeningen werden 

gegeven. 

 

Lees Devarim 33:8-11. Ik weet niet zeker wat Devarim 33:8 betekent. Ik heb geprobeerd om 

verbindingen te maken, maar ik heb nog geen goede antwoorden gevonden, misschien kun jij ze 

vinden. Wat betreft Devarim 33:9, weet jij waarover het gaat in dit gedeelte? Zo nee, dan ga ik je 

helpen. Zie je hoe er in het gedeelte staat dat de stam van Levi “zijn broeders niet herkende” en “ook 

zijn zonen niet kende” En over zijn ouders zei hij: “Ik heb hen niet gezien.”  

gezegend 

oorlog 

Land, oorlogvoering 



Deze drie zinnen veronderstellen dat Levi zijn bloedverwanten in zekere zin niet het respect gaf dat 

ze verdienden. Met dat in gedachten lees dan het laatste deel van Devarim 33:9 waar staat dat Levi 

“Uw Woord in acht namen en Uw geboden hielden.”  

 

Kun jij een moment bedenken waarop Levi zijn eigen familieleden niet respecteerde omdat hij 

gehoorzaam wilde zijn aan het verbond van Adonai? 

 

Bij de gebeurtenis van het ________________ ___________.  

 

Lees Exodus 32:25-29. Dit gedeelte is een perfecte thematische match. In dit stuk waren de zonen 

van Levi degenen die hun familiebanden niet achtten, maar zich inspanden voor de zaak van Adonai 

en zelfs hun eigen zonen en broeders, die hadden deelgenomen aan de zonde van het gouden kalf, 

doodden. Valt het jou ook op dat er in Exodus 32:29 staat dat Levi een bijzondere zegen zou 

ontvangen vanwege hun daad van tegenstand tegen hun zonen en broers! Hoe is dit thematisch 

verbonden met Devarim 33:8-11?  

 

In dit gedeelte wordt aan  ____________ een ________________ gegeven vanwege 

wat ze deden in Exodus 32.  

 

Lees Devarim 33:10-11a. Wanneer zal de stam Levi zijn plicht vervullen om de Torah te 

onderwijzen aan Am Israël en de offerdiensten gaan vervullen?  

 

Als ze zich hebben gevestigd in het ____________. Precies! 

 

Zie jij een verbinding tussen Devarim 33:11 en Devarim 33:7?  

 

In beide gedeeltes wordt aangegeven dat Adonai het werk van de 

____________ aanneemt, en in beide gedeeltes wordt ________________ 

beeldspraak gebruikt.  

 

We hebben gezien dat in beide gedeeltes het thema ´oorlog voeren´ aan bod komt, toch? Met 

andere woorden, het lijkt erop dat er in beide gedeeltes vanuit wordt gegaan dat er strijd zal zijn als 

ze in het Beloofde Land zijn gekomen. 

 

Tot dusver hebben we geleerd dat Levi een instrument was in de bestrijding van afgoderij in het 

midden van Am Jisrael (de zonde van het gouden kalf was de zonde van afgoderij). Hoe is de rol 

van Levi, als verdediger van het geloof, thematisch verbonden met de oorlogen die zullen komen in 

het Beloofde Land?  

 

Hun _____________ in het bestrijden van ________________ zal nodig zijn als Am Jisrael zal gaan 

strijden voor het land vanwege de vele soorten afgoden en afgodendienaars die er zijn in het 

Beloofde land. Bedenk hoe vaak Adonai hen heeft _______________ tegen de afgodendienst van de 

volkeren die leefden in het ____________.  

 

Gouden kalf 

Levi, Zegen 

land 

Handen, militaire 

IJver, afgoderij, gewaarschuwd, land 



Zoals je kunt zien is de ijver van Levi om afgoderij te bestrijden absoluut thematisch verbonden met 

de komende strijd in het Beloofde Land! Dit is de tweede zegening die een thematische verbinding 

heeft met de oorlogen die er aan zitten te komen voor Am Jisrael.  

 

Lees Devarim 33:22. Welk thema ligt er in de zegening die aan Dan wordt gegeven?  

 

Het is een ________________ thema, omdat Dan wordt vergeleken met een leeuw 

die ___________ voert.  

 

Nogmaals zien we dat een militair thema wordt verbonden aan de zegening. 

 

Lees Devarim 33:20-21. Wat is het algemene thema van Devarim 33:20?  

__________________.  

 

Herken je het al?  Wat is volgens jou de betekenis van de zin “Hij heeft zich van het beste voorzien?  

 

Gad (samen met Ruben en de halve stam Manasse) kozen voor zichzelf een __________________ 

aan de oostkant van de Jordaan. Op die manier “voorzagen ze zichzelf van het beste 

deel”. 

 

Deze zegening heeft een tweeledig thema van oorlogvoering en erfenis. Laten we verdergaan. 

 

Lees Devarim 33:12. Hoe is deze zegening thematisch verbonden met een van de vorige 

zegeningen?  

 

Dit vers gaat over de _____________ ____________ van Benjamin. Dus het gaat over zijn erfenis, net 

zoals de zegen die aan Gad werd gegeven thematisch was verbonden met zijn erfenis.  

 

 

Lees Devarim 33:13-17. Hoe is deze zegening thematisch verbonden met een van de voorgaande 

zegeningen?  

 

Deze zegening is sterk verwant aan de ____________________ van de stam Jozef.  

 

De meeste verzen in dit gedeelte gaan over de ongelooflijke natuurlijke overvloed die zullen worden 

gevonden in de erfenis van de stam Jozef (Efraïm en Manasse)  

 

Lees Devarim 33:18-19. Wat betekent de zin “over uw uittocht?” volgens jou? Ingaan en uitgaan is 

een militaire manier van zeggen die betekent dat je ten strijde trekt en weer thuiskomt uit de oorlog 

(zie Numeri 27:15-23, Devarim 31:2, II Koningen 11:8)! Wat betreft Issachar staat er in dit gedeelte 

dat ze zich moeten verblijden over hun tenten. Tenten zijn ook verblijfplaatsen; met andere woorden 

hun erfenis. Opnieuw zien we hier een zegening waarin de thema’s oorlogvoering en erfenis met 

elkaar worden verbonden. Volgens de geleerden van Israël, was het gebied van Zebulon gelegen aan 

de Middellandse Zee. En Zebulon was de stam die uitmuntend was in zeevaart en dingen die 

daarmee te maken hebben. Devarim 33:19c gaat over de zegeningen van de zee die Zebulon zou 

Militair, oorlog 

oorlogvoering 

erfenis 

verblijfplaats 

erfenis 



ontvangen en 33:19d gaat over de overvloedige zegening die het land zal geven aan Issachar 

(schatten die in het zand zijn verborgen). Maar het belangrijkste is dat we opnieuw verbindingen 

hebben gevonden tussen de zegening en oorlogvoering/ erfenis.  

 

Lees Numeri 27:15-23. Hoe zijn de Oerim en Thoemiem thematisch verbonden met oorlogvoering? 

 

Volgens Numeri 27:21 zal Jozua weten wanneer hij ten ______________ moet trekken vanwege de 

Goddelijke aanwijzing die hij zal krijgen van de ___________. De priesters zullen weten of ze wel of 

niet ten oorlog moeten trekken op basis van de antwoorden van de __________ en _____________!  

 

 

Is het je opgevallen dat er helemaal niets wordt gezegd over het belang van de Oeriem en 

Thoemiem toen we het hadden over de Levieten in Devarim 33:8-11? Als je denkt vanuit wat je nu 

weet over de woorden Oeriem en Thoemiem, wat is dan het thematische belang van de Oeriem en 

de Thoemiem in Devarim 33:8a?  

 

Nu we weten dat de Oeriem en Thoemiem werden gebruikt door de ____________ om te bepalen of 

Am Jisrael wel of niet ten ______________ moest trekken, kunnen we er achter komen dat dat werd 

genoemd in Devarim 33:8a vanwege de thematische verbinding met het thema 

oorlogvoering en dat is een terugkerend thema in deze zegeningen. 

 

Wow! Zoals je kunt zien zijn zelfs de Oeriem en de Thoemiem thematisch verbonden met oorlog!  

 

Lees Devarim 33:23. Hoe is dit vers thematisch verbonden met de zegeningen die hiervoor werden 

genoemd?  

 

De zegen gaat over zijn ___________________.  

 

Lees Devarim 33:24-25. Met behulp van een aantal bronnen die ik heb gebruikt, heb ik ontdekt dat 

de zegening voor Aser (Devarim 33:24) te maken heeft met de overvloed aan olijfbomen (olijfolie). 

Hieronder een alternatieve vertaling van Devarim 33:25.  

 

“Mogen uw grenzen verzegeld zijn als ijzer en koper en mag uw leeftijd zijn als uw allereerste dagen 

(De ArtScroll Serie/Stone Editie van Tenach).”  

 

Zoals je kunt zien is deze vertaling heel anders dan de Nederlandse vertalingen. Ik weet niet wat de 

beste is; maar let erop dat de vertaling van de Tenach past bij het thema van oorlogvoering 

(verzegelde grenzen voor de vijand) 

 

Lees Devarim 33:6. We hebben gezien dat elke zegening is verbonden met of oorlogvoering, erfenis 

of beide. Met dat in gedachten, hoe is dit vers thematisch verbonden met de andere zegeningen?  

 

Ook al heeft Ruben bezit genomen van het land ten oosten van de Jordaan, ze hebben beloofd om 

mee te gaan in de strijd met en te ___________ om de erfenissen van de andere ____________ veilig 

te stellen VOORDAT ze terugkeren om hun erfenis in bezit te nemen (Numeri 32:16-32).   

Strijde, priesters, oeriem, thoemiem 

Priesters, strijde 

erfenis 

Helpen, stammen 



Misschien was dit een special gebed voor de Rubenieten dat ze werden behoed voor het verlies van 

veel levens omdat ze hadden beloofd dat ze eerst zouden helpen bij het veiligstellen van de erfenis 

van hun broeders. We zien nogmaals dat de zegening thematisch is verbonden met de erfenis en met 

oorlogvoering in het land.  

 

Bijna alle keren hebben we gezien dat de zegeningen thematisch waren verbonden met  

1) de erfenis van de stam of  

2) de oorlog die gepaard gaat met het in bezit nemen van die erfenis 

 

Het is niet moeilijk om te zien hoe erfenis en oorlogvoering thematisch zijn verbonden. De stammen 

zullen hun land alleen beërven door middel van oorlogvoering. We kunnen dus concluderen dat de 

zegeningen te maken hebben met de erfenissen van de stammen. Misschien kunnen we nu 

antwoord geven op onze eerste vraag, namelijk: “Waarom staan de zegeningen van de stammen in 

de volgorde waarin ze staan en zijn ze niet gerangschikt op leeftijd?” Om dat te kunnen zien, heb je 

een Bijbel nodig waarin een kaart staat van Israël met daarop de grenzen van elke stam. Het 

belangrijkste punt dat ik wil maken, is dat de stammen zijn opgesomd volgens hun erfenis in het land. 

Je moet ook nog iets anders weten. Ook al zijn er misschien meerdere redenen waarom de stammen 

in deze volgorde worden genoemd (naar erfenis in dit geval) toch zien we ook dat de stammen die 

werden geboren bij de twee vrouwen van Jacob, Rachel en Lea, altijd eerder worden genoemd dan 

degenen die bij de slavinnen werden geboren. 

 

Als we kijken naar de kaart waarop de grenzen van de erfenissen worden weergegeven, dan zie je 

dat de zegeningen in de volgorde staan waarin het land wordt geërfd van zuid naar noord. Maar denk 

eraan dat de kinderen van Lea en Rachel altijd als eerste worden genoemd.  

 

Terug naar onze vraag, hoe zit het met Simeon? Het lijkt erop dat Simeon was weggelaten? Maar dat 

is niet zo. Als je nog eens naar de kaart kijkt, dan krijg je misschien de indruk dat de erfenis van 

Simeon nog zuidelijker lag die van Juda. Maar eigenlijk was de stam van Simeon verstrooid over het 

gebied van Juda! Waarom is dat? Om die vraag te beantwoorden, is het nodig dat je een thematische 

verbinding maakt over 

1) Simeon,  

2) zijn erfenis en 

3) een zegen.  

Weet jij het antwoord? 

 

Lees het antwoord in Genesis 49:5-7. Dit gedeelte gaat over de zegeningen die Jozef geeft aan de 

stammen. In dit gedeelte staat dat de stammen van Levi en Simeon zullen worden _______________ 

over Israël!  

 

Weet je nog hoe de stammen van Levi en Simeon alle mannen van Sichem doodden omdat hun zus 

Dina was verkracht door Sichem, de zoon van Chamor? Nou, als straf voor hun zonde kregen hun 

stammen geen eigen stukje land als erfenis. Nu weet je waarom de stam Levi was verspreid over 

Israël. Nu weet je ook waarom de stam Simeon was verstrooid voornamelijk over Juda. Geen van 

beide stammen kreeg hun eigen stukje land als erfenis vanwege hun woede in de zaak over hun zus 

Dina. 



 

 

 

Kun jij de woorden van deze parasja vinden? 

 

S S E P C N E D O G F A  

O O R L O G R D E T S D  

A L E A R S I R M C A N  

N A A H C A R B A H O A  

M H E I D E N E N H Q L  

C S I N E F R E V J I H  

 

Zoek de volgende woorden: 

habracha, oorlog, erfenis, land, afgoden, heidenen, ijver, israel, 
 

 

 


