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Onderwerpen

Vragenhoekje

Jozef legde dromen van Farao uit
Advies Jozef aan Farao
Jozef 30 jaar oud werd onderkoning
Geboorte Menasse en Efrajim in Egypte
Broers van Jozef kochten eten in Egypte
Jozefs twist met broers; Jozef gaf hun geld in
hun buidels terug
Juda borg voor Benjamin; broers tweede keer
naar Egypte
Wijnbeker in buidel van Benjamin

Hoe heetten de zonen van Jozef?
Welke naam gaf Farao aan Jozef?
Wie van de broers hield Jozef in Egypte
achter?
Hoeveel dromen tel je in de parasja?
Wie stond borg voor Benjamin?
Wie zond Jozef om de broers over de
‘gestolen’ wijnbeker te vragen?
Bij wie werd de wijnbeker gevonden?

Verhalenhoekje

Welke droom?

Zijn dromen waar? De joodse Wijzen zeggen
dat de meeste dromen van onze gedachten die
wij overdag denken, afgeleid zijn. Soms kunnen
dromen een minitieus deel van een profetie
bezitten, maar ook zulke dromen gaan met
ijdele dingen gepaard. Over Rabbi Samuel, een
grote Talmoedgeleerde, werd verteld dat
wanneer hij een slechte droom zag, zei: ‘De
dromen zijn vals en stellen niets voor.’ Wanneer
hij een goede droom zag, zei hij: ‘Er staat
geschreven ‘in de droom spreek Ik met je
(Numeri12:6).’ Dat wil zeggen dat de droom iets
van een profetie bezit.’

Plaatje

8 dagen: het feest van Chanoekka

Hoe het wiel draait
Het leven is als een draaiend wiel. Soms naar
beneden en soms omhoog. Het kan gebeuren
dat iemand naar beneden gaat en in een
moeilijke situatie terecht komt. De moed niet
opgeven! Juist het tegenovergestelde. Wanneer
je helemaal onderaan bent beland dan betekent dat het wiel van nu af weer omhoog gaat!
Zo was het bij Jozef. In het begin werd hij door
zijn broers verkocht, daarna werd hij slaaf in
Egypte en vervolgens kwam hij in de gevangenis terecht. Toen ging het wiel weer omhoog en
werd hij zelfs onderkoning .
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