Bsd
Malbenhoekje
Parasja Wa'era, Exodus 6:2-9:35
Vragen over de parasja:
1. Wie waren 137 jaar bij hun overlijden?
2. Wie was de vrouw van Aäron? Wie waren hun kinderen?
3. Hoeveel kleinkinderen had Levi?
4. Hoeveel plagen komen er in de parasja voor?
5. Wat is de naam van de rivier in Egypte?
6. Welk reptiel wordt in de parasja genoemd?
De antwoorden op de bonusvragen uit malbenhoekje parasja Sjmot:
2. De vroedvrouwen waren Sjifra en Puah. Sjifra is Jocheved en Puah is Miriam (er zijn er
die zeggen dat Puah Elisjeva is. Elisjeva was de vrouw van Aäron).
3. De dochter van Farao haalde Mozes uit de Nijl. Haar naam was Batjah. [1Kronieken 4:18]
8. De zeven herders van Israël zijn Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Aäron en David. In
parasja Sjmot komen zes herders voor. Koning David is de enige die hier ontbreekt.
De oplossing van de woordzoeker is braamstruik
'En deze zijn de namen van de zonen van Levi naar hun generaties: Gersjon en Kehat en
Merari en de jaren van het leven van Levi waren honderd en zevenendertig jaren.' Exodus
6:16
Rasji schrijft hierbij het volgende commentaar: 'En de jaren van Levi's leven: Waarom
werden de jaren van Levi geteld? Om ons het aantal de jaren van de slavernij te laten
weten. Zolang nog één van de stammen in leven was, was er nog geen slavernij, zoals het
gezegd is: 'Nu was Jozef dood evenals al zijn broers...' en vervolgens staat er, 'En er stond
een nieuwe koning in Egypte op....' (Exodus 1:6, 8) en Levi leefde het langste van alle
broers.
Bij de luizenplaag bracht HaSjem veertien soorten luizen over de Egyptenaren. [Tana debe
Elijahoe]
Bij de plaag van de hagel staat geschreven 'diegene die van de dienstknechten van Farao
het woord van HaSjem vreesde bracht zijn slaven en zijn kudden onderdak- dat is Job.
(Exodus 9:20)
En wat er in het volgende vers geschreven staat: 'en diegene die geen acht sloeg op het
woord van HaSjem en zijn slaven en zijn kudden in het veld liet- dat is Bileam. (Exodus 9:21)
[Afkomstig uit Targum Jonathan]

Bsd
Puzzelhoekje
Vul de tien plagen in: eerstgeboren, duisternis,
sprinkhaan, veepest, steenpuist, wilde dieren, hagel,
luizen, kikvorsen en bloed

Sjabbat
sjaloom
Jair

