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Onderwerpen

Verhalenhoekje

Vragenhoekje

Puzzelhoekje

Sjabbat sjaloom

Drie laatste plagen: sprinkhaan, duisternis en 

dood van eerstgeborenen

Gebod van nieuwe maand

Het nemen van lam voor pesacho"er

Pesach: feest van ongezuurde broden

Uittocht uit Egypte

Wetten aangaande pesacho"er

Gebod op vertellen over uittocht uit Egypte 

door de generaties heen

Wetten aangaande eerstgeborenen

Gebod  van gebedsriemen

Hoeveel plagen komen in de parasja voor?

Welke plagen?

Wat moest het joodse volk met het lam 

doen?

Waarmee werden de deurposten bestreken? 

En waarom?

Wat mag niet tijdens het feest van Pesach 

worden gegeten?

Welke plaats deed het volk Israel bij de 

uittocht uit Egypte als eerste aan?

Hoe heet de eerste maand in het joodse jaar?

De maand

‘Deze maand (Nisan) zal voor jullie het begin van de 

maanden zijn’

Exodus 12:2

Het joodse volk had een belangrijk gebod gekregen: het 

gebod van de nieuwe maand.  Elke maand vernieuwt de 

maan zich en in het Hebreeuws  heet dat ‘molad’. Dat 

betekent dat de maan elke maand opnieuw wordt 

geboren. 

HaSjem heeft dit gebod aan Mozes duidelijk gemaakt: 

‘Wanneer je de maan in deze grootte en in deze vorm 

ziet, dan is het nieuwe maan. Die dag zul je tot de eerste 

dag van de nieuwe maand uitroepen.’

Dit gebod is aan de wijzen van Israel van elke generatie 

doorgegeven. Alleen de wijzen konden de nieuwe 

maand vaststellen.  Het is belangrijk om het begin van 

de nieuwe maand te weten om de feestdagen en 

vastendagen op de juiste dagen te vieren. 

In vroegere tijden werden gezanten gezonden om de 

dag van de nieuwe maand door tegeven. Door de 

verstrooiing van het joodse volk was het noodzakelijk 

geworden om een kalender vast te leggen. Dat 

gebeurde in de 4e eeuw CE door Hillel HaNasi. Vandaag 

hebben wij alleen de kalender te openen om te weten 

wanneer het begin van de nieuwe maand is.

Zoals de maan elke maand toeneemt en afneemt , zo 

ook de geschiedenis van het joodse volk. Soms goede 

tijden, soms slechte tijden en toch begint het joodse 

volk telkens opnieuw.

middernacht  *               *  joodse volk

eerste maand  *                   *   Soekkot

sprinkhaan  *                  *  pesacho"er

lam *                                     *  duisternis

negende plaag  *                  *   Egypte

Raamses  *                   *  achtste plaag

Farao  *                                         *  Nisan

Gosen *                  *   engel des doods

Wat hoort bij elkaar?


