Malbenhoekje
Parasja Besjalach
Exodus 13:17-17:16
116 verzen
15 Sjewat 5777

Onderwerpen
Farao en Egypte joegen achter het volk Israel
aan
Volk Israel riep naar HaSjem om hulp
Mozes hief zijn staf: de Schelfzee spleet
Het lied van Mozes
Bitter water werd zoet in Mara
Het klagen van volk Israel
Manna, het hemelse brood
Kwartels
Verbod om manna over te laten
Geen water in Rifidim
Strijd tegen Amalek

Vragenhoekje
Wie zei het lied van de zee met de vrouwen?
Welk muziekinstrument werd hierbij
gebruikt?
Hoe heette de plaats waar bitter water was?
Op welke wijze werd het water zoet
gemaakt?
Wat had het volk Israel in de woestijn te
eten?
Wie voerde oorlog tegen het volk Israel?
Wie had de oorlog gewonnen?
Welke plaatsen deed het volk Israel in deze
parasja aan?

Verhalenhoekje
Manna, het dagelijks brood uit de hemel
Toen het volk Israel uit Egypte was verlost, gingen
zij door de woestijn naar het land Kanaan toe.
HaSjem heeft op zeer bijzondere wijze voor Zijn
volk in de woestijn gezorgd. HaSjem gaf hen
dagelijks brood uit de hemel. Dat brood heette
manna. Het manna was een bijzonder brood. In het
brood kon je elke smaak die je maar wilde , proeven. Wilde je de smaak van een belegde boterham,
dan had het de smaak van een belegde boterham.
Wilde je de smaak van aardappels, dan kreeg het de
smaak van aardsappels.
Voordat HaSjem het manna uit de hemel liet
‘regenen’, stuurde Hij de wind om de grond schoon
te vegen. Daarna zorgde HaSjem voor een laagje
dauw op de grond. Op die dauw kwam het manna
terecht. Bovenop het manna werd weer een laagje
dauw aangebracht om de manna te bedekken
opdat het manna schoon zou blijven.
Elke ochtend liet HaSjem het manna uit de hemel
dalen en het volk Israel kwam om het manna bijeen
te verzamelen. De rechtvaardigen vonden het
manna dicht bij de ingang van hun tent. Anderen
moesten verder lopen om manna te verzamelen.
Het volk Israel mocht niets van het manna voor de
volgende dag overlaten. Alleen op vrijdag mochten
zij ter ere van de sjabbat een dubbele portie
inzamelen.

Puzzelhoekje
Woordzoeker
Zoek tenminste 8 woorden die met de doortocht
door de Schelfzee hebben te maken.

N E R A N E T P Y G E
W A U N E DR A A P E
O E I S T A F D C AZ
A E T V T A O A R AF
L L E Z I L V E R N L
I D R E T A W I A E E
E U S Z U N C D I H H
DOO R T O C H T T C
OG S N E T J I L P S

Sjabbat sjaloom
Sjabbat Sjirah Lied van Mozes
Toe BiSjwat Nieuwjaar voor de bomen

