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Toledot - ,«skIT 
 

 
 

Bereesjiet 25:19-28:9 

  
 
 
 
 
 
 

Lees de samenvatting van parasjat Toledot. 
Beantwoord daarna de vragen. 

 
 
 
 
 
Jitschak en Rivka hebben twee kinderen, die helemaal niet op elkaar lijken. De jongens 
heten Esav en Ja’akov. 
 
1. Noem twee verschillen tussen Esav en Ja’akov. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
2. Waarom wordt Esav ook wel Edom genoemd? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
3. Kun jij uitleggen waarom Esav weinig waarde hecht aan het eerstgeboorterecht en 

Ja’akov juist erg veel? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
4. Hoe is Ja’akov aan de bijzondere zegen van Jitschak gekomen? Hoe reageert Esav 

als hij hoort dat niet hij, maar Ja’akov de bijzondere zegen heeft gekregen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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De parasja verklaard … 

Ja’akov heeft zich de woede van Esav op de hals gehaald, omdat 
hij eerst het eerstgeboorterecht heeft gekocht voor een bord 
linzensoep en daarna ook nog de bijzondere zegen van zijn vader 
heeft gekregen. Esav heeft zo’n hekel aan zijn broer, dat hij bij 
zichzelf zegt: “De dagen van rouw over mijn vader komen 
naderbij, dan zal ik Ja’akov, mijn broer, doden.” Waarom zegt 
Esav niet hardop dat hij zijn broer wil vermoorden? Waarom wil 
hij zijn plan niet uitvoeren zolang hun vader Jitschak nog leeft? 
 

Jouw antwoord: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Volgens Rasjie mogen wij niet vergeten, dat Esav net als alle andere mensen goede en 
slechte eigenschappen heeft. Hij zegt weliswaar bij zichzelf dat hij zijn broer wil 
vermoorden, maar hij zegt het niet hardop in het bijzijn van zijn vader en hij voert zijn 
plan ook niet uit zolang zijn vader nog leeft. Daarmee toont hij respect voor zijn vader en 
dat is een goede eigenschap. 
 
Ook Rabbi Sjimon ben Gamli’eel wijst op deze goede eigenschap van Esav als hij zegt: 
“Mijn hele leven heb ik mijn uiterste best gedaan om het gebod mijn vader te eren te 
vervullen. Ik heb echter ontdekt, dat Esav zijn vader meer dan wie ook eerbied heeft 
getoond.” Waarom zegt hij dat? Als Esav terugkeert van de jacht en hoort dat zijn vader 
de bijzondere zegen al aan Ja’akov heeft gegeven, barst hij in snikken uit. Toch maakt hij 
zijn vader geen verwijten. Ook zegt hij niet hardop, dat hij zijn broer haat en hem zal 
vermoorden als Jitschak is overleden. Hieruit concludeert Rabbi Sjimon ben Gamli’eel dat 
Esav veel respect aan zijn vader heeft getoond. 
 

?
 
 

van de week 

De herders uit Gerar zochten ruzie met de herders van Jitschak door te zeggen: “het 
water is van ons”, daarom noemde hij de bron “Esek” – ruzie – omdat ze er met hem 
ruzie over hadden gemaakt. Bereesjiet 26:20 
 

Iedereen heeft weleens ruzie. Jij vast ook. Waarover heb jij weleens ruzie? 
Wat doe jij om een ruzie te voorkomen of op te lossen? 
 
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 Wajeetsee. 
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 
Esav wil ten koste van alles een goede indruk op zijn vader maken. 
Hij heeft zijn eerstgeboorterecht namelijk al aan Ja’akov verkocht en 
wil niet dat zijn vader de bijzondere zegen ook aan Ja’akov geeft in 
plaats van aan hem. Esav doet daarom net alsof hij een tsaddiek is. 
Op een dag vraagt Jitschak: “Wat heb je vandaag gedaan?” 
“Ik heb geleerd in de jesjieva,” antwoordt Esav. 
“Wat heb je geleerd?” vraagt zijn vader vervolgens. 
Esav is helemaal niet naar het leerhuis geweest. Hij is er slechts 
langsgelopen en heeft een paar woorden opgevangen. Esav vertelt 
wat hij heeft gehoord en kan daarmee zijn vader voor de gek houden. 
Waarmee kunnen wij Esav volgens de midrasj vergelijken? Met een 
dief die een talliet oftewel gebedsmantel van een tsaddiek heeft 
gestolen en ermee naar een synagoge gaat om ermee te bidden. 

 
1. Waarom wordt Esav volgens jou met een dief vergeleken? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Als Esav hoort dat zijn vader de bijzondere zegen al aan Ja’akov heeft gegeven, zegt hij: 
“Zegen me, ook mij vader!”. Jitschak antwoordt hem: “Je broer is met list gekomen en 
nam jouw zegen weg.” Esav vraagt daarop aan zijn vader: “Hebt u dan voor mij geen 
zegen meer over?“ Jitschak antwoordt hierop: “Zie, tot heerser over jou heb ik hem 
aangesteld en al zijn broeders heb ik hem tot dienaren gegeven, met koren en most 
(=druivensap) heb ik hem verzorgd, wat kan ik dan voor jou nog wel doen, mijn 
jongen?” 
 
2. Wat maakt de zegen van Jitschak zo bijzonder? Waarom heeft Esav volgens jou zo’n 

hekel aan Ja’akov? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Esav haat Ja’akov, maar durft hem niet te vermoorden. Hij is namelijk bang om door de 
rechters te worden veroordeeld als moordenaar. Daarom bedenkt hij een plan. Esav 
verlooft zich met Machalat, de dochter van Jisjmaeel. Hij herinnert zijn aanstaande 
schoonvader aan wat hem met Jitschak is overkomen en hoopt dat hij Jisjmaeel voor zijn 
karretje kan spannen om namens hem wraak op Ja’akov te nemen. Dit plan mislukt. 
Jisjmaeel sterft nog voor de bruiloft van Esav en Machalat. 
 
3. Wat is de overeenkomst tussen wat er met Jisjmaeel en Esav is gebeurd? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Wo  ordzoeker 
 

rood adom o«st 
eerstgeboorterecht bechora v¨rIfC 
zegen beracha vf¨rC 
bokje gedie h¦s±D 
hand jad s²h 
volkeren le-oemiem oh¦Nªtk 
maaltijd, gerecht nazied sh°z²b 
stem kol kIe 
tweeling te-omiem oh¦nIt§T 
familiegeschiedenis toledot ,«skIT 

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

 
  T  «s   I           ̈r   C   I            ²h     s                   ±D    h 
     ,   k             f  v                    F                      I  ¦s 
 
______________      _______________      _______________      _______________ 

 

 

    h  t I                    «s                   h   °z                  h  v 
   o  f  §T             o   c                   ²b    s                ̈r   C 
   ¦n                     t                                               f 
 
_______________      _______________      _______________      _______________ 

 

                               ªt 
    k   o   I           o   h   k 
       e                 ¦N 
 
_______________      _______________         _____________________ 


