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Malbenhoekje parasja Jitro

Exodus 18:1-20:23

Enkele vragen over de parasja:

1. Hoeveel namen had Jitro en kun je deze opnoemen?

2. Wie kwamen met Jitro mee in de woestijn?

3. Welk advies heeft Jitro aan Mozes gegeven?

4. Hoe moest het volk Israël zich op de gave van de Tora voorbereiden?

5. Is de aanspreekvorm van de tien geboden in het enkelvoud of in het meervoud? Kun je hier ook een 

reden voor bedenken?

6. Kun je enkele van de tien geboden noemen?

Antwoord op de bonusvraag van parasja Besjalach:

Amalek was de kleinzoon van Ezau. Amalek was een bastaard en deinsde nergens voor terug. Amalek 

staat ook voor het woord twijfel. Op het moment dat de emunah van het volk Israël verzwakt springt 

Amalek op en bevecht het joodse volk. Dat geldt tot op de dag van vandaag en wij hebben onze handen

en ogen in onze zwakke momenten op HaSjem te richten voor versterking van de emunah.

'En heel het volk zag de stemmen en de vuurtoortsen, en de stem van de ramshoorn en de rokende berg 

en het volk zag en beefde en zij gingen ver weg staan.' (Exodus 20:15)

Rasji schrijft hier: 'En heel het volk zag' dat leert ons dat er geen enkele blinde aanwezig was. En waar 

leren wij dat er geen stomme onder hen was? Er staat geschreven: 'en heel het volk antwoordde' 

(Exodus 19:8), en waar leren wij dat er geen dove onder hen was? Er staat geschreven: 'Wij zullen doen

en horen.' (Exodus 24:7)
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Deze week was het Toe BiSjwat, het nieuwjaar voor de bomen.

Naar aanleiding van dit nieuwjaar hebben wij enkele raadsels over vruchten samengesteld.

Doe je mee?

1. Met hoeveel vruchten is het land Israël gezegend? Kun je enkele van deze vruchten noemen?

2. Mijn schil is groen en van binnen ben ik rood. Welke vrucht ben ik?



3. Mijn schil is geelgroen en ik hoor bij de citrusfamilie. Wie ben ik?

4. Binnenin mij is een pit en mijn kleur is oranje. Wie ben ik?

5. Ik ben wit van binnen en ik heb een harige schil. Wie ben ik?

6. Mijn schil heeft stiekels en ik ben zoet van binnen. Wie ben ik?

7. Ik ben bruin en ik heb de vorm van een zwaard. Wie ben ik?

Sjabbat sjaloom,

Jaïr


