Malbenhoekje
Parasja Waera
Exodus 6:2-9:35
121 verzen
1 Sjewat 5777

Onderwerpen
Belofte van HaSjem aan Mozes dat Hij het
volk Israel uit Egypte zou leiden
Vier uitspraken van verlossing (Ex. 6:6-7)
Afkomst van Mozes en Aaron
Mozes en Aaron lieten Farao het teken van
de slang zien
De eerste zeven plagen:
Bloed
Kikvorsen
Luizen
Wilde dieren
Pest
Steenpuist
Hagel

Vragenhoekje
Waarin veranderde de staf van Aaron?
En wat gebeurde daarna met de staf van
Aaron?
Waarin werd het water van de Nijl in de eerste
plaag veranderd?
Hoeveel plagen in de parasja werden door
Aaron uitgevoerd?
En hoeveel plagen door Mozes?
Welke plagen konden ook de tovenaars van
Egypte nadoen?
Welke plagen hadden met water te maken?
Welke plagen hadden met dieren te maken?

Verhalenhoekje

Puzzelhoekje

De Egyptenaren wilden het joodse volk kwellen
en onderdrukken. Zij lieten het joodse volk
zwaar en vernederend werk doen. Zij hadden
het joodse volk tot straatbezems gemaakt en
daarom werden de Egyptenaren in de derde
plaag met luizen gestraft. Het stof van de
straten werd namelijk in luizen omgezet.
De Egyptenaren leden zeer onder de luizen. De
luizen staken en prikten hen onophoudelijk. De
Egyptenaren wilden het joodse volk met het
stof van de straten kwellen en in de derde plaag
werden de Egyptenaren zelf door het stof van
de straten gekweld.

Welke namen horen bij welke stam?

Luizen

Ruben

Simeon

Levi

Mozes
Faloe Amram Machli Jamin
Uziel Jemuel Ohad Jitshar Moesj i
Chanoch Gersjon Karmi Merari Chevron
Kehat Sjaul
Livni
Chetsron
Sjimi Jachin Aaron Elazar
Pinchas

Wilde beesten
De Egyptenaren zonden het joodse volk naar de
woestijnen om daar op wilde beesten en op
roofdieren te jagen. Zij wilden het joodse volk
angst aanjagen en zij wilden dat de wilde
beesten het joodse volk zou verslinden.
In de vierde plaag werden de Egyptenaren zelf
met wilde dieren gestraft. De Egyptenaren
waren doodsbang voor de wilde dieren die in
grote getale overal en in elke hoek te vinden
waren. In deze plaag werden de Egyptenaren
zelf door de wilde beesten verslonden.
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