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Onderwerpen
Jacob verliet Beersjeva
Droom van Jacob in Bethel
Belofte van HaSjem aan Jacob
Ontmoeting Jacob en Rachel bij waterput
Laban gaf Lea ipv Rachel
Geboorte deel van de stammen
Wisselend loon van Jacob
Jacob en zijn familie terug naar land Kanaan
Verbond Jacob en Laban in Gilad

Vragenhoekje
Waarheen vluchtte Jacob?
Waar viel Jacob in slaap? Wat droomde hij?
Wat was het beroep van Jacob?
Hoeveel jaren heeft Jacob bij Laban gewerkt?
Waarin bedroog Laban Jacob?
Wie waren de vrouwen van Jacob? Wie waren
de zonen van Jacob?
Waar sloten Jacob en Laban een verbond?

Verhalenhoekje
Poort van de hemel
Op welke plaats droomde Jacob de droom over
engelen die op de ladder naar boven en naar
beneden gingen? Op de Tempelberg in Jeruzalem.
Jaren eerder waren zijn grootvader Abraham en
zijn vader Isaac op diezelfde plek voor de binding
van Isaac. Jacob ontving op die plaats een bijzondere openbaring van de Schepper van de wereld.
Jacob kreeg ook de belofte dat HaSjem hem weer
veilig naar het land Kanaan zou terug brengen.
Daarop zei Jacob: ‘ Hoe ontzaglijk is deze plaats,
het kan niet anders dan dat dit het huis van
HaSjem is en dit is de poort van de hemel!’

Niet plukken
Tijdens een wandeling kan het gebeuren dat wij
langs een boomgaard komen. De bomen zijn
volbeladen met lekker fruit en wij zouden wel wat
willen proeven. Maar wij mogen niet aan de
vruchten komen omdat wij geen toestemming van
de eigenaar hebben gekregen. Dat zou stelen zijn.
De Tora vertelt ons over Ruben die naar het veld
ging in de tijd van de tarweoogst. De velden
stonden vol met rijpe tarwearen, maar Ruben
bracht zijn moeder liefdesappelen. Ruben raakte
het tarwekoren niet aan. Hij wist dat het niet van
hem was en dat het verboden was om het te
plukken. Ruben had zijn moeder veldbloemen
gebracht.

Puzzelhoekje
R A H C S A S S I
U A S R Z D E IV
B K M N AU I ME
E F E Z O J OE L
N A B D E H LON
N Z E B U L ON I
Woordzoeker
Zoek de namen van de zonen van Lea en
Rachel die in de parasja voorkomen.
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