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Onderwerpen

Verhalenhoekje

Vragenhoekje

Puzzelhoekje

Sjabbat sjaloom
Na de uitgang van de sjabbat begint 
het feest van Chanoekka.
        Chanoekka sam’each

Jozefs kwaadsprekerij over zijn broers
Jozefs mantel
Dromen van Jozef en haat van zijn broers
Jozef als slaaf verkocht
Geschiedenis  van Juda en Tamar
Jozefs succes in Egypte
Jozef in gevangenis
Uitlegging dromen van schenker en bakker
Verzoek van Jozef aan schenker om hem bij 
Farao te herinneren

Hoeveel dromen droomde Jozef in de paras-
ja?
Wat was de inhoud van de dromen?
Waar werd Jozef in de put geworpen?
Voor hoeveel geld werd hij verkocht?
Wie van de broers waren niet bij de verkoop 
aanwezig?
Hoe oud was Jozef  toen hij als slaaf werd 
verkocht?
Wie was de schoonvader van Juda?
Wie waren de zonen van Juda?
Waarom zaten de schenker en de bakker in de 
gevangenis?

Geen toneel

Wanneer iemand boos is op zijn vriend, moet hij dan 
aardig tegen hem blijven doen; of is het beter om zijn 
vriend te laten zien dat hij boos op hem is?

De Tora vertelt ons dat de broers van Jozef zo jaloers 
op hem waren en dat zij hem zo haatten dat zij zelfs 
niet meer gewoon met hem konden spreken. De 
joodse Wijzen zeggen hierover dat hun gedrag juist 
goed gedrag was. Zij waren niet schijnheilig: zij zeiden 
niet iets anders dan wat zij dachten. Zij gedroegen 
zich ten op zichte van Jozef zoals zij zich voelden. [Het 
is natuurlijk beter om niemand te haten. En in geval 
van ruzie is het beste om de ruzie bij te leggen.]

De koe en haar kalf

In vroegere tijden ploegde men de velden met koeien. 
Wanneer een koe niet wilde lopen om het veld te 
ploegen dan lieten zij haar kalf voor haar uit lopen. De 
koe liep achter haar kalf en en zo ploegde zij het land.

Dat is een vergelijking die de joodse Wijzen hebben 
gegeven over de verkoop van Jozef. HaSjem had 
bepaald dat Jacob naar Egypte  moest afdalen. In 
plaats van Jacob in ketenen naar Egypte te laten gaan, 
had HaSjem Jozef genomen en hem naar Egypte 
gebracht. Jacob en zijn zonen volgden in de voetstap-
pen van Jozef. Vele jaren later verlieten zij het land 
Egypte als een groot volk.
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Zoek tien woorden die met de twee 
dromen van Jozef te maken hebben


