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Lech Lecha - Wk Qk 
 

 
 

Bereesjiet 12:1-17:27 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lees de samenvatting van parsjat Lech Lecha. 
Beantwoord daarna de vragen. 

 
 
 
 
 
1. Waarom vertrekt Avraham uit zijn land, van zijn geboortegrond en uit het huis van 

zijn vader? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Wie gaan er met Avraham mee als hij vertrekt naar het land Kena’an?  
 

________________________________________________________________________ 

 

3. Kort na hun aankomst in Kena’an trekken zij verder naar Egypte? Waarom vertrekken 
zij naar dit land? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
4. Avraham en Sara zijn getrouwd. Toch vraagt Avraham aan Sara om tegen de 

Egyptenaren te zeggen, dat zij broer en zus zijn. Waarom vraagt hij dat aan Sara? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
5. Avraham kent de gewoonte van de Egyptenaren om een broer kostbare geschenken 

aan te bieden in ruil voor de hand van zijn zus. Hij vraagt een zeer hoge bruidsschat 
voor Sara en hoopt dat geen enkele Egyptenaar met haar zal willen trouwen. 

 
Is Avraham geïnteresseerd in de kostbare geschenken van de Egyptenaren? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
6. Waarmee heeft Avraham volgens jou geen rekening gehouden? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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De parasja verklaard … 

 
 
Malchitsedek, priester van God en koning van Salem oftewel 
Jeruzalem, is een zoon van Noach. Hij heeft de grote watervloed 
overleeft en weet als geen ander dat God de hemel en de aarde 
heeft geschapen. Toch heeft God niet hem, maar Avraham 
gekozen om een verbond mee te sluiten. Wat maakt het verschil 
tussen Avraham en Milchitsedek? 

 
 
 
Jouw antwoord: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Nadat Avram de vier koningen heeft verslagen en Lot met al zijn bezittingen heeft 
teruggebracht, brengt Melchitsedek brood en wijn naar Avram en zegt: “Gezegend is 
Avram door God de allerhoogste, de bezitter van hemel en aarde”. Daarna zegt hij: “En 
gezegend is God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft gegeven”. 
Malchitsedek erkent dus eerst dat God de hemel en de aarde heeft geschapen, daarna 
looft hij God. Avram daarentegen draait deze volgorde om. Volgens Rabbi Sjimon ben 
Jochai (100-160) is Avram de eerste mens, die God ‘mijn God’ noemt. Daarmee erkent 
Avram dat God niet alleen de schepper van de hemel en de aarde is, maar ook dat elk 
mens leeft dankzij God. 
 
In de Zohar staat dat de zegeningen van Malchitsedek model hebben gestaan voor de 
berachot in onze gebeden, die te vinden zijn op de bladzijden 344 tot en met 356 van de 
Siddoer van Dasberg. 
 
 

?
 
 

van de week 

Hij vertrouwde de Eeuwige en dit rekende Hij hem als deugd aan. Bereesjiet 15:6 
 

Als het goed met je gaat is het makkelijk om op God te vertrouwen. 
Vertrouw jij erop dat God het goed met je voor heeft, ook op momenten 
dat het tegenzit? 

Heb jij jouw antwoord al op het prikbord van JELED geplaatst? 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad? 
Nee, op naar parasja Noach. 
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 
 
 
Als Avram en Lot uit Egypte terugkeren, hebben zij allebei een grote 
kudde schapen en kleinvee. Avram bindt zijn vee muilkorven om, 
zodat zij niet kunnen grazen op het land van vreemden. Lot maakt 
zich om zulke dingen niet druk. Het maakt hem niet uit, waar zijn 
dieren grazen. Avram zegt tegen Lot: “Wat jij doet, is niet juist, het is 
diefstal. Dit land is van de Kena’anieten en de Perizieten.” Lot 
antwoordt: “Als het diefstal is, stelen wij van ons eigen land. God 
heeft ons dit land immers beloofd.” 

 
 
Avram besluit hierop niet te reageren. Later hoort hij hoe de herders van Lot tegen zijn 
herders zeggen: “Jullie zijn dom om jezelf zoveel werk op de hals te halen met die 
muilkorven.” De herders van Avram antwoorden: “Jullie zijn niet beter dan dieven.” De 
herders van Lot zeggen daarop: “Als het diefstal is, stelen wij van ons eigen land. Avram 
heeft geen nakomelingen. Als hij sterft, is het land van Lot. Wij gebruiken het gewoon 
alvast.” Als Avram dat hoort, besluit hij afscheid van Lot te nemen. Hij geeft Lot de 
volgende keuze: “Als jij naar links gaat, blijf ik waar ik nu ben. Als jij hier wilt blijven, 
trek ik verder naar rechts.” Lot besluit naar het zuiden te trekken en zich in de stad 
Sedom te vestigen. 
 
1. Avram en Lot zijn familie van elkaar. Waarom denk je dat Avram toch voorstelt om 

gescheiden van elkaar te gaan wonen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
2. Door zich af te scheiden van Avram en te gaan wonen in Sedom, kiest Lot er in 

werkelijkheid voor om afstand te nemen van God. Kun jij uitleggen wat dat betekent? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
3. Wat maakt Avraham tot een bijzonder mens in de ogen van God? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
4. Wat kunnen wij van Avraham leren over de manier waarop mensen met elkaar om 

zouden moeten gaan?  
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Wo  ordzoeker 
 

zus Achot ,Ij̈t 
God Elohiem oh¦vO¡t 
land Èrets .¤r¤t 
zoon Ben iC 
kind Jelled sk®h 
sterren Kochaviem ohcfIF 
koning Mèlech Qk¤n 
Egypte Mitsrajiem o°h©rm¦n 
hongersnood ra-av cg¨r 
hemel Sjamajiem o°h©n¨J 

 

De letters in de wolken staan door elkaar. Zet de letters in de goede volgorde. Schrijf de 
woorden onder de wolken. De letters die overblijven, zet je in de lege wolk. Welk woord 
kun je met deze letters maken? 
 

      g        i          ¤t                , 
   c          C        .   ¤r      I  ¨t 
    ̈r          C                    j 
 

_______________      _______________      _______________      _______________ 

 

      n        n             ¦n              ®h     
  °h  o       k  Q      m   °h ©r  ¦r         h   s   
    ̈J                    o          k    
  
_______________      _______________      _______________      _______________ 

 

   h      I               o  h  
 o  c c      O  ¦v  
 F  f       , ¡t 
 

_______________      _______________         _____________________ 


