
Malbenhoekje
Parasja  Jitro

Exodus 18:1-20:23

72 verzen

22  Sjewat  5777

Onderwerpen

Verhalenhoekje

Vragenhoekje

Puzzelhoekje

Sjabbat sjaloom

Jitro hoorde van de wonderen en kwam naar 

Mozes in de woestijn

Mozes sprak recht; advies van Jitro

Het gebod om zich te heiligen voor de gave 

van de Tora

Begrenzing van het volk Israel rondom de 

berg Sinai

Het ontvangen van de Tora: de tien geboden

Altaar van aarde; altaar van steen; verbod op 

treden naar het altaar

Hoe heette de schoonvader van Mozes?

Welk advies had hij aan Mozes gegeven?

Wat deed Mozes met het advies van zijn 

schoonvader?

Welke geluiden hoorde het volk Israel bij het 

ontvangen van de Tora?

Hoeveel geboden heeft HaSjem gegeven?

Op welke berg ontving het volk Israel de 

Tora? Weet je ook een andere naam voor 

deze berg?

Wat leert ons het vierde gebod?

Wat leert ons het zesde gebod?

Ruzie van de bergen

Toen HaSjem de Tora aan het volk Israel wilde 

geven, begonnen de bergen onderling ruzie 

te maken. De berg Tabor zei:’ Op mij zal de 

Tora gegeven worden!’  De berg Karmel 

daarentegen beweerde:’ Op mij zal de Tora 

gegeven worden!’  HaSjem zei: ‘Waarom 

maken jullie ruzie? Niet op jullie zal de Tora 

gegeven worden, maar op de berg Sinai. 

Jullie zijn trots en hoogmoedig, maar de berg 

Sinai is laag en nederig.’

Dit leert ons dat de Tora door nederigheid 

kan worden verkregen en niet door trots en 

ruzie.

Een andere reden waarom de Tora niet op 

berg Tabor en op de berg Karmel is gegeven, 

is omdat de volkeren op deze bergen afgo-

dendienst bedreven. 

Later in de geschiedenis werd in de tijd van 

de profetes Debora bij de berg Tabor de strijd 

tegen Sisera gewonnen. Richteren 4-5

Op de berg Karmel maakte HaSjem zich in de 

tijd van de profeet Elia openbaar. 1 Koningen 
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Vul de volgende woorden in:

Tien geboden; Woestijn; Horeb; Berg Sinai; 

Bliksem; Donder.


