
38. Voedsel in Israël 2. Graansoorten

God beloofde de Israëlieten een mooi, vruchtbaar land. Een land van:

“tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelen, een

land van olijven en honing” (Deut 8:8). Iedereen zou daar een eigen

stuk van krijgen, om koren te verbouwen, en een wijnstok en olijfbo-

men te planten. Na de verovering werd het land onder 11 stammen ver-

deeld. Elf? Jacob had toch twaalf zonen? Ja, maar de Levieten kregen

geen deel. En toch hadden ook zij altijd genoeg te eten. Weet je

waarom? Lees Numeri 18:20 en 21 maar eens.

Je hebt de indeling van het land vast wel eens op een kaart gezien.

Elke stam bestond uit veel families. Het land van een stam werd door

loting onder die families verdeeld. Het was eerst goed onderzocht en

verdeeld in goede en minder goede stukken. Elke familie kreeg van

beide wat; zo kwam er geen ruzie.

De Israëlieten verbouwden tarwe, spelt, gerst en gierst. Tegenwoor-

dig verbouwen ze ook rogge. Tarwe is één

van de oudste graansoorten. Zo vond men

tarwekorrels tussen de stenen van een

piramide in Egypte, waarvoor men een

leuke naam bedacht: mummietarwe. Vroe-

ger werd in Kanaän zoveel tarwe ver-

bouwd, dat er teveel was voor de inwoners. Dat werd dan aan buurlan-

den verkocht. Salomo gaf tarwe aan Hiram in Fenicië, in ruil voor

bouwmateriaal voor de tempel. Graansoorten groeien niet tegelijk. Dat

was heel belangrijk, want als de tarweoogst mislukte was snel daarna

de gerst rijp. Tarwe wordt gezaaid in november of december. De

oogst begint al in mei. De gersteoogst is een paar weken later. Spelt

en gierst zijn enkele maanden daarna rijp.

Van de versgeoogste tarwe bakte men de broden voor het Pinksterof-

fer: de eerstelingen, omdat tarwe als eerste van alle granen rijp was.

Gerst werd vooral gebruikt als voedsel voor dieren en brood voor de

armen. Maar als de tarweoogst mislukte, wilden ook de rijken maar

wat graag gerstebrood eten. Op een dag kreeg de Here Jezus mede-

lijden met mensen die al de hele dag naar Hem luisterden en honger

hadden. Het waren wel 5000 mannen, en dan nog hun vrouwen en kin-

deren. Er waren maar vijf gerstebroden en twee visjes. Maar de Here

Jezus zorgde ervoor dat iedereen genoeg had; er bleef zelfs over!
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