Malbenhoekje
Parasja Sjemot
Exodus 1:1-6:1
124 verzen
23 Tevet 5777

Onderwerpen
Namen van zonen van Jacob
Bevel Farao om volk Israel te verdrukken en
pasgeboren jongetjes in de Nijl te werpen
Geboorte van Mozes
Mozes redde Hebreeer en vluchtte naar Midian
Mozes huwde Tsippora, dochter van Jitro
HaSjem stelde Mozes tot redder van volk Israel
aan
Mozes ontving drie tekenen
Mozes keerde terug naar Egypte en ontmoette
engel van de dood
Mozes en Aaron samen naar Farao
Farao verzwaarde de slavernij van volk Israel

Verhalenhoekje
Nadat Jozef was gestorven, stond in Egypte
een nieuwe koning op . Die koning legde
zware orders op het volk Israel. De Egyptenaren maakten het volk Israel tot slaven
met rugbrekende arbeid en zij maakten hun
leven bitter met zware arbeid met klei en
stenen.
Hard en bitter was het leven van het volk
Israel in Egypte. De vaders moesten het
werk van de moeders doen en de vrouwen
moesten het werk van de mannen doen. De
pasgeboren jongetjes moesten op bevel van
Farao in de Nijl geworpen worden, terwijl de
meisjes in leven mochten blijven.
Farao droeg Jocheved en Miriam , de
Hebreeuwse vroedvrouwen die ook wel
Sifra en Puah werden genoemd, op om de
pasgeboren jongetjes te doden. Zij hebben
het bevel van Farao niet uitgevoerd.
De moeders lieten hun baby’s in het veld
achter en de engelen kwamen om voor de
baby’s te zorgen en om hen eten te geven.
Het juk en de slavernij hadden het leven van
het volk Israel zwaar gemaakt. Het volk Israel
riep vanuit zijn benauwdheid uit naar
HaSjem. En HaSjem hoorde hun kreet om
hulp.

Vragenhoekje
Hoe heetten de ouders van Mozes?
Hoe heetten de broer en zus van Mozes?
Wie haalde Mozes uit de Nijl?
Wat waren de namen van de vroedvrouwen?
Wat had Mozes gedaan dat hij naar Midian
vluchtte?
Hoe heette de vrouw van Mozes?
Hoe heetten de zonen van Mozes?
Waar ontmoette Mozes HaSjem?
Welke drie tekenen had HaSjem aan Mozes
gegeven?
Wie kwam Mozes in Egypte tegemoet?

Puzzelhoekje

Sjabbat sjaloom

