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Onderwerpen
Twist tussen Jozef en Juda
Bekendmaking van Jozef aan zijn broers
Broers terug naar Kanaan met tijding dat
Jozef nog leefde
Jacob daalde met zeventig af naar Egypte
Ontmoeting Jacob en Jozef
Ontmoeting Jacob en Farao
Jozef kocht al het land van Egypte, behalve
het land van de priesters

Vragenhoekje
Hoe maakte Jozef zich aan zijn broers bekend?
Wat was de reactie van de broers hierop?
Hoeveel jaren hadden Jacob en Jozef elkaar niet
gezien?
Hoe oud was Jacob toen hij Farao ontmoette?
Hoeveel jaren van de hongersnood waren al
voorbij?
In welk deel van Egypte kwam Jacob te wonen?
Op welke wijze verrijkte Jozef Farao’s huis?

Verhalenhoekje
Een (1) koning
Het volk Israel bestond uit twee machten die
tegenover elkaar stonden: het koninkrijk van
Juda en het koninkrijk van Israel (Efraim). De
spanning tussen deze twee machten begon al
bij de stammen, de zonen van Jacob. Zij hadden
twee koningen: Juda en Jozef. Juda had het
iniatief genomen om Jozef als slaaf te verkopen.
Parasja Wajigasj vertelt ons over de verzoening
tussen Juda en Jozef. Deze verzoening zal in de
tijd van de verlossing voltooid worden. De
profeet Ezechiel (de profetenlezing die bij deze
parasja hoort) profeteerde dat in de tijd van de
verlossing HaSjem de tak van Jozef en de tak van
Juda zal nemen en deze tot een (1) tak zal
maken. Er zullen niet meer twee koninkrijken
zijn en het volk Israel zal een (1) koning hebben
die uit het zaad van koning David, uit de stam
van Juda komt. Dat is de Messias wiens komst
wij dagelijks verwachten. (Ezechiel 37:15-24)
‘Laat uw diensknecht in plaats van de jongen als
een slaaf voor mijn heer zijn’ (Genesis 44:33)
HaSjem handelt met de mensen maat om maat:
Juda had Jozef als slaaf verkocht en nu was hij
gedwongen om zichzelf als slaaf aan Jozef aan te
bieden.
(Abarbanel)

Puzzelhoekje
Wat hoort bij elkaar?
Egypte *

* koning

Altaar *

* Juda

De broers *

* Beer Sheva

Jozef *

* Gosjen

Farao *

* schaapherders

Sjabbat sjaloom

