
Malbenhoekje
Parasja Beresjiet

Genesis 1:1-6:8

146 verzen

27 Tisjre 5777

Onderwerpen

Verhalenhoekje

Vragenhoekje

Partner van de sjabbat

Niemand houdt ervan om alleen en zonder 

partner te zijn. Ook de sjabbat wilde niet 

alleen zijn. De sjabbat ging naar HaSjem 

toe en zei:’ Alle schepselen heeft U in 

partners geschapen. Ook de dagen van de 

week hebben hun partners. De eerste dag 

heeft de tweede dag als partner, de derde 

dag heeft de vierde dag en de vijfde dag 

heeft de zesde dag als partner. Ik ben 

alleen overgebleven!’  HaSjem antwoordde 

daarop:’ Maak je niet bezorgd, ook jij zult je 

partner hebben: het volk Israel zal je 

partner zijn. Wanneer zij de sjabbat vieren 

dan zullen jullie perfecte partners zijn!’ 

(Gebaseerd op Beresjiet Rabba11)

‘Waar ben je?’ (Genesis 3:9)

De vraag ‘waar ben je’ is een tijdloze vraag. 

HaSjem, de Schepper van de wereld vraagt 

ons altijd en overal ‘waar ben je? Voer jij je 

taak uit in deze wereld en doe je alles wat 

je is opgedragen?’

Puzzelhoekje

Schepping van de wereld in zes dagen

Schepping van de mens

Verbod op eten van vrucht van boom 

van kennis van goed en kwaad

Zonde van Adam en Eva en hun straf

O#ers van Kain en Abel

Moord van Abel en straf van Kain

Tien generaties van Adam tot Noach

Op welke dag werd het water geschapen?

Wat was de zonde van Adam en Eva?

Waarom had Kain zijn broer Abel vermoord?

Wie waren de nakomelingen van Kain?

Wie stierf op de oudste leeftijd in deze 

parasja?

En wie stierf op de jongste leeftijd in deze 

parasja?

Wat hoort er niet bij?

Grassen-licht-planten-bomen

Mens-vissen-leeuw-zebra

Adam-Kain-Enos-Eva

Boom-slang-water-Eva

Sterren-aarde-zon-hemel

Seth-Noach-Kain-Abel

Chaos-wind-paradijs-water

Jered-Lemech-Mahalalel-Kenan

Sjabbat sjaloom



Malbenhoekje
Parasja Noach

Genesis 6:9-11:32

153 verzen

4 Chesjwan  5777

Onderwerpen

Verhalenhoekje

Vragenhoekje

Parasja Plaatje

Sjabbat sjaloom

Slechte daden van zondvloedgeneratie

Noach bouwde de ark

Zondvloed

Vlees eten toegestaan, verbod op eten van 

vlees van levend dier

Belofte van HaSjem om geen zondvloed te 

brengen: regenboog als teken

Dronkenschap van Noach en vloek van 

zoon van Cham (Kanaan)

Zonde van de generatie van de verstrooiing

Toren van Babel

Tien generaties van Noach tot Abraham

Wie waren de mensen die in de ark woonden?

Wat is het teken dat HaSjem niet opnieuw een 

zondvloed zal brengen?

Wie was de vader van Abraham?

Hoelang verbleef Noach in de ark?

Hoe hoog was de ark?

In hoeveel jaar heeft Noach de ark gebouwd?

Welke dieren worden in de parasja genoemd?

Hoe breed was de ark?

Hoe lang was de ark?

Wat was het doel van de bouw van de toren 

van Babel?

Toen alle dieren naar de ark kwamen, kwam 

ook de leugen. De leugen wilde ook de ark 

binnengaan. Noach zei tegen de leugen:’ Jij 

kunt niet zonder partner de ark binnengaan.’  

De leugen ging op zoek en kwam de vloek 

tegen en vroeg: ‘Wil jij met mij als partner de 

ark binnengaan?’  De vloek antwoordde: ‘Ik 

stem toe onder een voorwaarde: alles wat jij 

brengt, neem ik.’  De leugen accepteerde de 

voorwaarde en zo gingen de leugen en de 

vloek samen de ark binnen.

Na de zondvloed begon de leugen te werken 

en bracht allerlei dingen die het met zijn 

leugens had verkregen. Echter, alles wat de 

leugen bracht, nam de vloek. De leugen 

vroeg de vloek waar alle dingen zijn die hij 

gebracht heeft? De vloek antwoordde:’ Wij 

hadden toch afgesproken dat alles wat jij 

brengt, ik neem!’ 

Er rust geen zegen op de dingen die met 

leugens verkregen zijn!

(Gebaseerd op Sjochar Tov 7. Jalqoet Sjimoni 

Noach)

De leugen en de vloek



Malbenhoekje
Parasja Lech Lecha

Genesis 12:1-17:27

126 verzen

11 Chesjwan 5777

Onderwerpen

Verhalenhoekje

Vragenhoekje

Puzzelhoekje

Sjabbat sjaloom

Wie was de vader van Abraham?

Op welke leeftijd verliet Abraham zijn land?

Op welke leeftijd besneed Abraham zichzelf?

Welke koningen vochten tegen elkaar?

Wie werd er in deze strijd gevangen genomen?

Waarom daalden Abram en Sarai naar Egypte?

Waarom ging Lot in sodom en Gomorra wonen?

Welke dieren werden voor het verbond van de 

delen gebruikt?

Wie werd er in deze parasja geboren?

Wiens namen zijn in deze parasja veranderd?

eerste aartsvader

eerste aartsmoeder

slavin van Sarah

neef van Abraham

land ten zuiden van Kanaan

Abram verliet Haran

Sarai naar paleis van Farao genomen

Ruzie tussen herders van Lot en van Abram

Strijd van Abram tegen de koningen

Abram geloofde in HaSjem: verbond van de 

delen

Abram nam Hagar tot vrouw: geboorte van 

Ismael

Hagar vluchtte voor haar meesteres Sarai

Naamsverandering: Abram werd Abraham, 

Sarai werd Sarah

Besnijdenis van Abraham en zijn huis

Tegen de hele wereld

Mensen geven er de voorkeur aan om met de 

meerderheid mee te gaan. Het is moeilijk om 

tegen de algemene opinie in te gaan. Het is 

nog veel moeilijker wanneer men iemand die 

aan zijn eigen weg vasthoudt, hoont en 

bespot.

Abraham wordt ook Abraham de Hebreeer 

genoemd. Een betekenis van het woord 

Hebreeer is iemand die aan de andere kant 

staat. In de tijd van Abraham waren alle 

mensen afgodendienaars. Abraham geloofde 

echter in een G-d. Abraham liet zich niet door 

de opinie van de meerderheid afschrikken. 

Abraham bleef standvastig in zijn geloof in 

HaSjem staan. (Gebaseerd op Beresjiet Rabbah 

42)

Aartsvader Abraham was de eerste persoon 

waarvan in de Tora geschreven staat dat hij 

tienden gaf. Toen Abraham terugkeerde van de 

oorlog tegen de koningen , kwam Melchitsed-

eq de priester van HaSjem hem tegemoet .  

Abraham gaf aan Melchitsedeq een tiende deel 

van heel zijn bezit.



Malbenhoekje
Parasja Wajera

Genesis 18:1-22:24

147 verzen

18 Chesjwan 5777

Onderwerpen

Verhalenhoekje

Vragenhoekje

Puzzelhoekje

Sjabbat sjaloom

Abraham ontvingdrie gasten/engelen

Aankondiging geboorte Isaac

Aankondiging ondergang Sodom en Gomor-

ra

Abraham bad voor Sodom en Gomorra

Lot ontving gasten/engelen in Sodom

Omkering Sodom en Gomorra

Redding van Lot

Sarah in huis van Abimelech genomen; 

droom Abimelech

Geboorte Isaac; besnijdenis op achtste dag

Abraham zond Hagar weg; ontmoeting Hagar 

met engel

Binding van Isaac; geboorte van Rebecca

Hoe oud waren Abraham en Sarah bij de 

geboorte van Isaac?

Wat gebeurde met de vrouw van Lot?

Waarheen vluchtte Lot?

Hoeveel dochters had Lot? Hoe heetten hun 

zonen?

Wie was Abimelech?

Waar vond de binding van Isaac plaats? Hoe 

oud was Isaac toen?

Na de binding reisden Abraham en Isaac 

naar.......?

Wie waren de kinderen van Nachor?

Hoe heette de bijvrouw van Abraham?

De meerderheid bepaalt?

Gaat de regel wat de meerderheid bepaalt 

altijd juist is, op? Echt niet! In Sodom was de 

meerderheid voor corrupte wetten. De 

meerderheid ondersteunde het verbod op 

het geven van brood aan een arme. De 

meerderheid danste dan ook van vreugde 

toen zij een goedhartig meisje een zware 

straf oplegden: zij hadden haar met honing 

besmeerd omdat zij wat eten aan een hon-

gerige had gegeven. De bijen kwamen op 

haar af en op deze wrede manier werd zij 

doodgestoken.

Het ondersteunen van slechte wetten door 

de meerderheid, doen de slechte wetten niet 

in juiste en rechtvaardige wetten veranderen.

HaSjem heeft bepaald wat goed en wat 

kwaad , wat rechtvaardig en wat zondig is. 

Die waarden worden niet door de stemmen 

van de meerderheid bepaald. De waarden die 

HaSjem bepaald heeft, zijn eeuwig en gelden 

altijd.

1. Koning in de parasja

2. Zoon van Abraham

3. Aartsvader

4. Woonplaats van Abimelech

5. Dochter van Nachor



Malbenhoekje
Parasja Chajjee Sarah

Genesis 23:1-25:18

105 verzen

25Chesjwan 5777

Onderwerpen

Verhalenhoekje

Vragenhoekje

Parasja Plaatje

Sjabbat sjaloom

Dood van aartsmoeder Sarah en haar 

begrafenis in spelonk van Machpela

Abraham zond Eliezer naar Haran om vrouw 

voor Isaac te nemen

Eliezer bad en vond Rebecca bij waterput

Isaac trouwde met Rebecca

Nageslacht van Ismael

Dood van aartsvader Abraham

Wie zijn er in de parasja  gestorven? Hoe oud 

zijn zij geworden?

Waar is de spelonk van Machpela?

Voor hoeveel geld heeft Abraham de spelonk 

gekocht?

Hoelang deed Eliezer erover om naar Haran te 

komen?

Wat nam Eliezer met zich mee naar Haran?

Hoevaak komt de naam Eliezer in de parasja 

voor?

Hoe heette de vader van Rebecca? En wie was 

haar broer?

Geen kadootjes!

Waarom wilde Abraham de spelonk van 

Machpela niet gratis ontvangen? Waarom 

wilde hij de volle prijs betalen? Abraham wilde 

zijn eerste stuk grond in het land Israel niet 

door de goede wil van iemand ontvangen. Hij 

wilde het eerste stuk grond door inspanning 

en voor de voor volle prijs verkrijgen. De 

spelonk van Machpela is een van de drie 

plaatsen in het land Israel die met geld 

gekocht zijn. Abraham heeft dat stuk land aan 

zijn zoon Isaac nagelaten, Isaac aan Jacob en 

Jacob aan zijn zonen tot op de dag van 

vandaag. De wereld kan geen aanspraak op de 

spelonk van Machpela in Hebron maken!

Ontferming voor dieren

Eliezer, de knecht van Abraham, had voor 

zichzelf een teken vastgesteld: als het meisje 

ook de kamelen te drinken geeft dan is dat 

een teken dat zij geschikt is om de vrouw van 

Isaac te zijn.

Iemand die zich over dieren ontfermt, toont 

aan dat  hij een goed hart heeft en dat hij voor 

elk levend wezen zal zorgen.

Rebecca was geschikt om de daden van 

goedheid en vrijgevigheid van Abraham en 

Sarah voort te zetten.

Spelonk van Machpela in Hebron



Bsd

Malbenhoekje

Parasja Toldot Genesis 25:19-28:9.

Enkele vragen over de parasja:

1. Hoe oud was aartsvader Isaac toen hij met Rebecca huwde?

    Hoe oud was aartsvader Isaac toen Jacob en Ezau geboren werden?

2. Wat wordt er met de volgende woorden in Genesis  'dat rode, dat rode daar...' bedoeld?

3. Welke verschillen kun je tussen Jacob en Ezau in karakter vinden?

4. Wat is de inhoud van de zegen die Jacob van zijn vader Isaac ontving?

    Wat hield de zegen die Ezau ontving in?

5. Waar stuurde Isaac zijn zoon Jacob naar toe om een geschikte vrouw te vinden?

    Met wie trouwde Ezau?

Woordzoeker Toldot:

Zoek de volgende woorden in de woordzoeker: Avimelech, Gerar, Ezau, Isaac, Jacob, Laban, Padan 

Aram, Rebecca, Toldot, Waterput.

E E I W T R U C E L M

Z W T A C N A B A L H

A A R T F A C L W C

U T E G E R A R E V E

U E E R D O C S H O L

Z R S R B T C U I K E

A P P A O Z E E J K M

D U O D C L B A R A I

F T L N A A E I E J V

I O D I J B R D A N A

T P A D A N A R A M I



Bsd

Malbenhoekje Wajisjlach

Vragen over de parasja (Genesis 32:4-36:43)

1. Hoeveel dieren heeft aartsvader Jacob aan zijn broer Ezau gestuurd?

    a. 500

    b. tenminste 550

    c. tenminste 600

2. Welke nieuwe naam heeft aartsvader Jacob in deze parasja gekregen?

    a. Abraham

    b. Ezau

    c. Israël

3. Welke van de volgende plaatsen komen in deze parasja voor?

    a. Soekkot, Sichem, Bethel

    b. Kirjat Arba, Pniël, Bethlehem

    c. de antwoorden van a en b zijn juist

4. Hoeveel heeft aartsvader Jacob voor het stuk grond in Sichem betaald?

    a. 100 kesjita's

    b. 500 kesjita's

    c. 200 kesjita's

5. Waar is aartsmoeder Rachel begraven?

    a. Spelonk van Machpela

    b. Jeruzalem

    c. Bethlehem

Horizontaal en vertikaal hetzelfde invullen:

1. mannetje van een geit

2. wijfjesschaap

3. de vader van koning Saul

¹ ² ³

²

³

Sjabbat sjaloom

Jaïr



Bsd

Parasja Wajetse

In deze parasja worden elf van de twaalf stammen geboren. 
Probeer de twaalf namen van de stammen in te vullen

Gad, Dan

Aser, Juda, 
Levi

Jozef, Ruben

Simeon

Naftali, Zebulon

Benjamin

Issaschar



6

          7    

5

O

       4 

        3  

       2

                 1          

      8

1nachtelijk gezicht
2kleur
3droog
4muzieknoot

5ouderwets jongensnaam
6fatum
7einde
8zitplaats

Bsd

Malbenhoekje

Parasja Wajesjev, Genesis 37:1-40:23

:Vragen over de parasja

?1Wie droomde in deze parasja een droom
?2Wat was de inhoud van hun dromen

?3Waar werd Jozef door zijn broers verkocht
?4Met wie trouwde Juda

 ?5Hoe heetten de zonen van Juda
?6Wie was de schoondochter van Juda

?7Wie waren Perets en Zerach
?8Wat deed Jozef in Egypte

:Hieronder een puzzel



Bsd

Parasja Miqets 5776, Genesis 41:1-44:17

Enkele vragen over de parasja

?1Wat droomde Farao
?2Wie kon de dromen van Farao uitleggen

?3Welke naam kreeg Jozef? Wat betekent die naam
?4Met wie trouwde Jozef en hoe heetten hun kinderen

?5Welke broers van Jozef kwamen de eerste keer naar Egypte
?6En welke de tweede keer

?7Wat gebeurde er met Benjamin
?8Wat was de reactie van de broers daarop
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Bsd

.Parasja Mikets valt dit jaar tijdens het feest van Chanoekka
Hierbij een woordzoeker met woorden die bij het feest van 
Chanoekka horen

 Zoek de volgende woorden

Chanoekka, Mattitjahoe, Maccabeeen, Chasmoneeen, Tempel, 
Joden, Grieken, Oliekruikje, Menorah, Antiochus, Juda, Elazar, 
Jonathan, Jochanan



Bsd

Malbenhoekje Parasja Wajigasj 5776

Genesis 44:1-47:27

Enkele vragen over de parasja:

1. Wie naderde tot Jozef en wat waren zijn argumenten?

2. Op welke manier maakte Jozef zich aan zijn broers bekend?

3. Wat vroeg Jozef zijn broers te doen?

4. Wat zond Jozef aan Jacob? En wat deed Jacob met de wagens?

5. Hoeveel jaar hebben Jozef en Jacob elkaar niet gezien? Het aantal jaren dat zij elkaar niet gezien 

hebben is overeenkomstig het aantal jaren dat Jacob zijn vader Isaac en zijn moeder Rebecca niet heeft 

gezien.

6. Hoeveel mensen daalden met Jacob af naar Egypte?

7. Hoe oud was Jacob toen hij Farao ontmoette en wat werd er tijdens die ontmoeting gezegd?

8. Hoeveel verzen heeft deze parasja?

9. Wat is de bijbehorende profetenlezing?

Wat hoort bijelkaar? Trek een lijn tussen de woorden uit de eerste kolom en de bijpassende woorden in 

de tweede kolom.

Farao                 •                  • Onderkoning

Jacob                 •                  • Zilveren beker

Be'er Sjeva        •                  • Wajigasj

Honderd en zes  •                  • Gosjen

Parasja               •                  • Kanaän

Jozef                  •                   • Egypte

Benjamin           •                   • Verzen

'En zij namen al hun vee en al hun bezittingen die zij in het land Kanaän hadden verworven, mee en zij 

kwamen naar Egypte, Jacob en al zijn nakomelingen met hem.' Genesis 46:6

Waarom namen zij niet de bezittingen die Jacob in Padan Aram had verworven, mee? Omdat Jacob 

wist dat op de bezittingen die buiten het land Kanaän zijn verworven geen zegen rustte. Daarom heeft 

Jacob alles wat uit Padan Aram vandaan kwam, verkocht. (Midrasj Tanchoemah)

 

Sjabbat Sjaloom

Jaïr



Bsd

Malbenhoekje Parasja Wajechi 5776

Genesis 47:28- 50:26

Enkele vragen over de parasja:

1. Welke zegeningen heeft Jacob zijn kleinzonen Menasse en Efraïm gegeven?

2. Hoeveel jaar heeft Jacob in Egypte geleefd?

3. Welke leeftijd heeft aartsvader Jacob bereikt?

4. Waar is aartsvader Jacob begraven?

5. Welk item hoort bij welke stam:

Juda                 ●           ● Hert

Jozef                ●           ● Ezel

Benjamin         ●           ● Stier

Naftali             ●            ● Olie

Dan                  ●            ● Slang

Aser                 ●            ● Wolf

Zebulon           ●            ● Leeuw

Issaschar          ●            ● Schepen

6. Welke zegeningen ontvingen Ruben, Simeon, Levi en Gad van aartsvader Jacob?

De volgende twee verzen uit de parasja worden dagelijks door een jood uitgesproken:

'Mag de engel die mij verlost heeft van al het kwade de jongelingen zegenen, en dat zij in mijn 

naam en in de naam van mijn vaderen, Abraham en Isaac, geroepen mogen worden en dat zij zich 

talrijk als vissen mogen vermenigvuldigen in het midden van het land.' Genesis 48:16

'Op Uw verlossing hoop ik, O HaSjem!' Genesis 49:18

Sjabbat sjaloom

Jaïr
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Bsd

Bij de volgende puzzel bevinden de antwoorden op de 
vragen in het lettervierkant. Alle antwoorden beginnen 
met de letter J. Deze letter staat in het midden van het 
lettervierkant en vanuit deze letter zijn de antwoorden 
zowel horizontaal, vertikaal als diagonaal te vinden

1Een van de aartsvaders

2Een soort schip

3Een van de twaalf stammen

4Een tijdsperiode

5Broodbeleg

6Een van de twaalf stammen
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