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Malbenhoekje parasja Misjpatim
Exodus 21:1-24:18

Enkele vragen over de parasja:

1. Welke vormen van schade worden in de parasja genoemd?
2. Welke straffen komen in de parasja voor?
3. Welke soorten van bewakers komen in de parasja voor?
4. Hoeveel verzen heeft deze parasja?

Antwoorden op de raadsels van malbenhoekje parasja Jitro:

1. Het land Israël is met zeven soorten vruchten gezegend: tarwe, gerst, druiven, vijgen, dadels, olijven 
en granaatappels.
2. Watermeloen.
3. Citroen, pomelo.
4. Abrikoos, perzik.
5. Kokosnoot.
6. Cactusvijg.
7. Johannesbroodboom.

De naam van de parasja luidt Misjpatim. Naast regels en wetten betekent dit woord in het Hebreeuws 
ook zinnen. In de volgende zinnen zijn woorden die met de parasja hebben te maken, verborgen. In 
elke zin is één woord verborgen. De woordenlijst onderaan de zinnen dient als hulpmiddel.

Een voorbeeldzin: Dat aardige meisje begreep de opdracht niet en daarom heeft zij de eerste linge niet 
afgerond. (eerstelingen)

1. Volgens de joodse wet is het noodzakelijk om de gewassen sla af te drogen.
2. In de Friese plaats Appelscha dempt de gemeenteraad wekelijks de putten.
3. Die intelligente jongen maakt helaas die fout keer op keer.
4. De schoonmoeder van Jozef houdt weleens van een hartig eitje bij de avondmaaltijd.
5. De Europese euro is soms meer geld waard dan de Canadese dollar.
6. Koningin Vasti ervoer haar afzetting als koningin als een nederlaag.
7. In deze asla vinden de kleine buurjongens altijd wat van hun gading te pas komt.
8. In het centrale gebouw van Bellevu Urbanus wordt overmorgen voor alle middelbare scholen een 
wedstrijd over het boek Genesis gehouden.
9. Meester Albewa: 'Keratine is een hoornachtige stof dat onder andere in schubben, nagels en veren 
voorkomt.'
10. Dat kind kon de volgende woorden al op jonge leeftijd zeggen: HaSjem, zegen, grootvader, exodus,
tuinbroek, uilebril en limousine.

Eigendom, schade, moedermelk, slaaf, slavin, berg, verbond, slaven, geitje, ezel, dief, oog, tand, stier, 
vuur, veertig, eigenaar, eerstelingen, bewaker, behoeder, kuil, put, smeergeld, altaar, wolk, heks.
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