Malbenhoekje

Parasja Lech Lecha
Genesis 12:1-17:27
126 verzen
11 Chesjwan 5777

Onderwerpen
Abram verliet Haran
Sarai naar paleis van Farao genomen
Ruzie tussen herders van Lot en van Abram
Strijd van Abram tegen de koningen
Abram geloofde in HaSjem: verbond van de
delen
Abram nam Hagar tot vrouw: geboorte van
Ismael
Hagar vluchtte voor haar meesteres Sarai
Naamsverandering: Abram werd Abraham,
Sarai werd Sarah
Besnijdenis van Abraham en zijn huis

Vragenhoekje
Wie was de vader van Abraham?
Op welke leeftijd verliet Abraham zijn land?
Op welke leeftijd besneed Abraham zichzelf?
Welke koningen vochten tegen elkaar?
Wie werd er in deze strijd gevangen genomen?
Waarom daalden Abram en Sarai naar Egypte?
Waarom ging Lot in sodom en Gomorra wonen?
Welke dieren werden voor het verbond van de
delen gebruikt?
Wie werd er in deze parasja geboren?
Wiens namen zijn in deze parasja veranderd?

Verhalenhoekje
Tegen de hele wereld
Mensen geven er de voorkeur aan om met de
meerderheid mee te gaan. Het is moeilijk om
tegen de algemene opinie in te gaan. Het is
nog veel moeilijker wanneer men iemand die
aan zijn eigen weg vasthoudt, hoont en
bespot.
Abraham wordt ook Abraham de Hebreeer
genoemd. Een betekenis van het woord
Hebreeer is iemand die aan de andere kant
staat. In de tijd van Abraham waren alle
mensen afgodendienaars. Abraham geloofde
echter in een G-d. Abraham liet zich niet door
de opinie van de meerderheid afschrikken.
Abraham bleef standvastig in zijn geloof in
HaSjem staan. (Gebaseerd op Beresjiet Rabbah
42)
Aartsvader Abraham was de eerste persoon
waarvan in de Tora geschreven staat dat hij
tienden gaf. Toen Abraham terugkeerde van de
oorlog tegen de koningen , kwam Melchitsedeq de priester van HaSjem hem tegemoet .
Abraham gaf aan Melchitsedeq een tiende deel
van heel zijn bezit.

Puzzelhoekje

eerste aartsvader
eerste aartsmoeder
slavin van Sarah
neef van Abraham
land ten zuiden van Kanaan

Sjabbat sjaloom

