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Wajechie - h¦j±h³u 

 
 

Bereesjiet 47:28-50:28 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lees de samenvatting van parsjat Wajechie. 
Beantwoord daarna de vragen. 

 
 
 
 
 
1. Kun jij uitleggen waarom Jisraeel één van zijn zoons voor zijn overlijden als nieuwe 

leider van het Joodse volk heeft aangewezen? Welke zoon heeft hij tot leider 
benoemd? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Ja’akov wordt na zijn dood gebalsemd. Met toestemming van Farao gaan Joseef met zijn 
broers en een groot aantal Egyptenaren uit de hofhouding van Farao op weg naar 
Kena’an. Als zij de rivier de Jordaan hebben overgestoken, houden zij een rouwdienst en 
een rouwperiode van zeven dagen. Na de begrafenis gaan zij terug naar Egypte. 
 
2. Waarom gaan volgens jou een groot aantal Egyptenaren uit de hofhouding van Farao 

mee naar Kena’an? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Nu hun vader is overleden, maken de broers van Joseef zich zorgen. Zij zijn bang, dat 
Joseef wraak zal nemen voor al het verdriet dat zij hem hebben aangedaan. 
 
3. Wat doen zij om ervoor te zorgen dat Joseef hen geen kwaad zal doen? Hoe reageert 

Joseef? Denk je dat Joseef weet dat de boodschapper niet door zijn vader, maar door 
zijn broers is gestuurd? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
4. Hoe oud is Joseef als hij in Egypte sterft? Waar wordt Joseef begraven? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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De parasja verklaard … 

Jisraeel wil om verschillende redenen beslist niet in Egypte 
begraven worden, zelfs niet tijdelijk. Daarom laat hij eerst alleen 
Joseef bij zich komen en zegt: “Begraaf mij niet in Egypte, maar 
bij mijn voorouders in Kena’an.” Joseef belooft ervoor te zorgen, 
dat zijn vader in de grot van Machpela in Kena’an wordt begraven. 
Pas daarna laat Ja’akov al zijn zoons bij zich komen om hen te 
vertellen wat er in de toekomst met hen zal gebeuren en om zijn 
opvolger aan te wijzen. Tevens geeft hij alle broers tegelijkertijd 
de volgende opdracht: “Ik wordt nu verenigd met mijn 
volksgenoten, begraven jullie mij bij mijn voorvaderen in de 
spelonk die in het veld van Efron, de Chittiet, is.” Waarom wil 
Ja’akov beslist niet in Egypte begraven worden? 
 

Jouw antwoord: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Rambam legt uit dat Jisraeel eerst alleen Joseef bij zich laat komen en hem laat beloven 
om het lichaam van zijn vader buiten Egypte te begraven. Jisraeel weet namelijk dat het 
door deze belofte voor Farao onmogelijk is om de onderkoning Joseef te verbieden zijn 
vader in de grot van Machpela te begraven. 
 

Volgens Rav Elie Munk wil Jisraeel aan de Egyptenaren laten zien, dat zijn zonen en hun 
nakomelingen geen deel van het Egyptische volk zijn geworden. Tegelijkertijd wil hij dat 
zijn kinderen en hun nakomelingen ervan overtuigd zijn, dat hun ware thuisland niets 
anders is dan het Beloofde Land.  
 

Rasji geeft twee andere verklaringen. Ja’akov weet dat de Egyptenaren hem als een 
belangrijk persoon beschouwen en hij wil voorkomen dat zij naar zijn graf komen om 
offers te brengen. Verder legt Rasji uit dat Ja’akov in het Heilige Land begraven wil 
worden. 
 

?
 
 

van de week 

En jullie, jullie hadden misschien iets kwaads tegen mij in de zin, maar God heeft het ten 
goede gekeerd, zodat Hij doen kon als op deze dag: een groot volk in leven houden. 
Bereesjiet 50:20 
 

Soms belanden mensen door toedoen van anderen in een moeilijke of 
vervelende situatie, waaruit uiteindelijk iets goeds voortkomt. Is dat jou 
wel eens overkomen? 

 
Heb jij jouw antwoord al op het prikbord van JELED geplaatst? 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad? 
Nee, op naar parsjat Sjemot. 
Ja, stel je vraag aan JELED. 

 
Stuur een e-mail met de vraag naar edu@nik.nl en je krijgt vanzelf antwoord. 
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Midrasj 
 
Na de begrafenis van Ja’akov gaat Joseef met zijn broers en alle 
meegereisde Egyptenaren op weg terug naar Egypte. Het valt de 
broers op dat Joseef een omweg neemt. Joseef is van plan om naar 
de put te gaan, waarin zijn broers hem in zijn jeugd hebben gegooid. 
Als zij bij de put komen, loopt Joseef er op af en zegt de volgende 
zegening: “Geprezen, U, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld 
die op deze plaats een wonder voor mij heeft verricht.” De broers 
weten niet wat Joseef bij de put doet en vragen zich af wat hij van 
plan is. Zij zeggen tegen elkaar: “Joseef heeft nog steeds een hekel 
aan ons. Misschien zal hij wraak op ons nemen, nu onze vader is 
overleden.” 

 
1. Welk wonder heeft God volgens jou voor Joseef en het hele Joodse volk bij de put 

verricht? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
2. Kun jij uitleggen waarom de broers denken, dat Joseef na de dood van hun vader 

wraak op hen wil nemen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
De broers vragen aan Bilha, die Joseef heeft opgevoed, om tegen Joseef zeggen dat hun 
vader hem voor zijn dood de opdracht heeft gegeven om zijn broers te vergeven. Joseef 
moet huilen als dit aan hem wordt verteld. Hij gaat naar zijn broers toe en zegt tegen 
hen: “Jullie hoeven niet bang voor mij te zijn. Als tien kaarsen het licht van één kaars niet 
kunnen doven, hoe kan één kaars dan het licht van tien kaarsen doven? Wat jullie met mij 
hebben gedaan, was nodig om het volk Jisraeel in leven te houden. De wereld kan niet 
zonder jullie bestaan. Net zoals er twaalf uren in een dag en twaalf in een nacht zijn, 
twaalf maanden en twaalf sterrenbeelden, zo moeten er ook twaalf stammen zijn.” 

 
2. Joseef zegt tegen zijn broers dat er twaalf stammen moeten zijn. Tegelijkertijd heeft 

hij het over tien plus één oftewel elf kaarsen. Waarom spreekt Joseef over tien plus 
één oftewel elf kaarsen en niet over elf plus één oftewel twaalf kaarsen?  

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
3. Kun jij uitleggen waarom de wereld niet zonder het Joodse volk kan bestaan?   
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Wo  ordzoeker 
 

rouw evel kc¥t 
hinde ajala vk²H©t 
leeuwenwelp goer arjee v¯h§r©t rUD 
wolf ze-ev c¥t±z 
kleine kinderen taf ;©y 
bed mitta v¨Y¦n 
ruiter parasj J¨rP 
graf kever rc¥e 
wagen rechev cf¤r 
stam sjevet yc¥J 

 
1. Schuif de letters van rechts naar links. Kun jij alle woorden vinden? 

Schrijf het woord ernaast in het Hebreeuws en het Nederlands. 
 

voorbeeld 
«C r ¤e ← r¤e«C ochtend 

 
 

U D v ¯h §r ©t r ←  
____________________ 

          

    ¨r P J ←   
____________________ 

          

    ¤r c f ←   
____________________ 

          

    ¦n v ¨Y ←   
____________________ 

          

    ±z c ¥t ←   
____________________ 

          

   ²H ©t v k ←   
____________________ 

          

    ®c ¥J y ←   
____________________ 

          

    ¥e r c ←   
____________________ 

          

     ©y ; ←   
____________________ 

          

    c ¥t k ←   
____________________ 

 


