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Onderwerpen
Jacob liet Jozef zweren om hem in spelonk
van Machpela te begraven
Jacob zegende Menasse en Efraim
Jacob zegende zijn zonen
Dood van Jacob en zijn begrafenis
De broers vreesden wraak van Jozef na dood
van Jacob
Verzoek van Jozef aan zijn broers om zijn
beenderen uit Egypte mee te nemen

Vragenhoekje
Hoe oud was Jacob bij zijn sterven?
Hoe oud was Jozef bij zijn sterven?
Bij welke stammen kwam een naam van een
dier in hun zegen voor?
Wat was de route van de begrafenis van
Jacob?
Wie werd(en) gebalsemd?

Verhalenhoekje
Het echte leven
Stel je eens voor dat je een boekwinkel binnenstapt en een boek ziet waarvan de titel luidt: ‘Het
leven van Jacob’. Je opent het boek en je leest dat
er over de dood van Jacob wordt verteld en niet
over zijn leven. Vreemd, nietwaar?
Waarom heet de parasja die over de dood van
Jacob gaat dan ‘En hij leefde”?
Daar zit een boodschap van de echte betekenis
van het leven achter. Wanneer kunnen wij weten
of het leven van iemand een echt leven of een
leven dat zomaar voorbijgaat is? Dat kunnen wij
alleen na de dood van iemand zien. Wanneer zijn
kinderen zijn pad volgen en zijn erfgoed het
leven van de volgende generaties verlicht, dan is
dat een bewijs dat hij een echt leven heeft geleid.
Zo was dat bij aartsvader Jacob.

Puzzelhoekje

Wat hoort bij elkaar?
Jacob *
110 *
Juda *
Benjamin *
hert *
slang *
Zebulon *
olie *

* leeuw
* Dan
* schepen
* 147
* Jozef
* Aser
* wolf
* Naftali

Vergeten en vergeven
Wanneer iemand jou iets slechts heeft
aangedaan, voel je een innerlijke dwang om
wraak te nemen, of niet dan? Jozef leert ons dat
de ware grootheid in het vergeven ligt en niet in
het wraak nemen. Jozef had zijn broers vergeven
en hij had geen wraak genomen. Hij zorgde juist
voor al hun behoeften. Zo moeten ook wij ons
gedragen.
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