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Malbenhoekje parasja Bo

Exodus 10:1-13:17

Vragen over de parasja:

1. Hoeveel plagen komen er in de parasja voor? En welke plagen waren dat?

2. Wat is het aantal verzen van parasja Bo?

3. Over het Pesachoffer. Welk dier werd er geofferd? Op welke dag moest dit dier al apart gezet 

worden? Op welke dag moest het geofferd worden? Op welk tijdstip van de dag moest het geofferd 

worden? Wat moest er met het bloed van het pesachoffer gedaan worden? Wie mocht er van het 

pesachoffer eten? Wat moest er met de restanten gebeuren? 

4. Bonusvraag: wie weet waarom juist dit dier voor het pesachoffer werd gebruikt?

5. Hoeveel dagen duurt Pesach? Wat is verboden op Pesach te eten? Wat mag wel gegeten worden?

6. Hoeveel jaar woonde het volk Israël in Egypte?

7. Hoe heet de nacht waarop het volk Israël Egypte uittrok?

8. Welke dieren komen in de parasja voor?

Toen de kinderen van Israël druk bezig waren met het bijeen verzamelen van goud en zilver van de 

Egyptenaren, hield Mozes zich bezig met de kist van Jozef en met het cederhout dat aartsvader Jacob 

naar Egypte had gebracht voor de bouw van de tabernakel.

De Hebreeuwse letters van het woord sprinkhaan arbeh (alef-resj-bet-heh) kunnen als HaSjem bara' 

worden gelezen. Dat wil zeggen: 'HaSjem heeft geschapen'. De sprinkhaan voert enkel en alleen de 

opdracht van HaSjem uit.

Het bloed dat op de deurposten gestreken moest worden, werd van de binnenkant met bloed bestreken 

opdat de kinderen van Israël dit teken van binnenuit konden zien.

In Exodus 12:40 staat dat het volk Israël vierhonderd en dertig jaar in Egypte heeft gewoond. In 

werkelijkheid heeft het volk Israël tweehonderd en tien jaar in Egypte gewoond. De berekening van het

aantal jaren slavernij begon bij aartsvader Abraham bij het verbond van de delen. (Genesis 15:13)

De vierhonderd jaar die in Genesis 15:13 wordt genoemd is de periode vanaf de geboorte van Isaac die 

dertig jaar na het verbond van de delen werd geboren.  

De lossing van de eerstgeboren zoon is een herinnering aan de tiende plaag die de eerstgeborenen in 

Egypte overkwam.

En waarom werd juist het eerstgeboren mannetje van de ezel uitgekozen om gelost te worden? Rasji 

schrijft hier dat de eerstgeborenen van de Egyptenaren met ezels werden vergeleken. Een andere reden 

voor de lossing van de eerstgeboren mannetjes van de ezels is dat de ezels de kinderen van Israël 

hebben geholpen en al hun goud, zilver en ander bezit uit Egypte hebben gedragen.
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Bonairo

De naam van de parasja luidt Bo
Bonairo is gebaseerd op de rekenkundige puzzel binairo
In plaats van de gebruikte cijfers 0 en 1 in binairo is hier in Bonairo gebruik 
gemaakt van de letters B en O, de letters van de parasja
De regels voor Bonairo zijn overeenkomstig de regels van binairo
Elke rij en elke kolom bevatten 6 B's en 6 O's
Er mogen niet meer dan twee B's of twee O's naast elkaar of onder elkaar 
staan
Geen enkele rij is identiek aan een andere rij en geen enkele kolom is identiek 
aan een andere kolom
Een hint: omdat er geen drie identieke letters naast elkaar mogen voorkomen, 
kun je tussen twee identieke letters de andere letter invullen. Wanneer er twee 
identieke letters naast of onder elkaar staan dan kun je de andere letter 
ernaast invullen
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