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Onderwerpen
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Sjabbat sjaloom

Geboorte van Jacob en Ezau
Verkoop eerstgeboorterecht aan Jacob
Hongersnood in Kanaan: Isaac werd rijk in Gerar
Ruzie tussen Filistijnen en Isaac over waterput-
ten
Verbondsluiting met Avimelech
Isaac zegende Jacob en Ezau
Rebecca zond Jacob naar Padan Aram; Isaac 
zegende Jacob
Ezau trouwde met Mahalat, dochter van Ismael

Welke plaatsen komen in de parasja voor?
Hoe oud was Isaac toen hij met Rebecca trou-
wde?
Hoe oud was Isaac bij de geboorte van Jacob 
en Ezau?
Wat bereidde Jacob en at Ezau?
Wat antwoordde Isaac aan Ezau?
Waarom moest Jacob vluchten?
Hoe heetten de waterputten die Isaac had 
gegraven?

Wie gehoorzaamt, verliest niet!

In het land Kanaan heerste hongersnood: geen 
regen, mislukte oogsten en er was niets meer te 
eten. De mensen besloten om naar Egypte af te 
dalen. In Egypte stroomt namelijk  de rivier de Nijl 
en is altijd vol met water. Ook aartsvader Isaac 
wilde naar Egypte afdalen, maar HaSjem verbood 
hem om de grenzen van het land Kanaan te 
overschreiden. Isaac  luisterde naar de stem van 
HaSjem en bleef in het land Kanaan. En wat 
gebeurde ? Isaac zaaide en ontving een enorme 
opbrengst! Hij ontving wel honderd maal meer! 
Wanneer je naar de stem van HaSjem luistert, dan 
verlies je niets.

Een gebod beschermt

Soms kan het nakomen van een gebod het leven 
van een mens voor kwade dingen behoeden. Dat 
was het geval met Ezau. Ezau was slecht en hij 
deed slechte dingen. Echter, een gebod kwam hij 
nauwkeurig na: hij eerde zijn vader. Ook toen 
Ezau zeer kwaad op zijn broer Jacob was en hij  
zelfs besloten had om hem te vermoorden, 
vermande Ezau zich.  Hij zou dat niet uitvoeren 
zolang zijn vader nog in leven was. Het eren van 
zijn vader heeft Ezau ervoor behoed om een 
moord op zijn broer te begaan en uiteindelijk 
hebben de twee broers zich met elkaar verzoend.
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