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Wajeetsee - tm̄H³u 
 

 

 
 

Bereesjiet 28:10-11:32 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
1. Ja’akov maakt een hoofdkussen van een stapel stenen. Welke naam heeft hij aan die 

plaats gegeven? Waarom heeft hij die naam volgens jou gekozen?  
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Volgens onze geleerden hebben Jitschak (de vader van Esav en Ja’akov) en Nachor (de 
vader van Lea en Racheel) afgesproken, dat hun kinderen met elkaar trouwen als zij oud 
genoeg zijn. Zo hebben zij het afgesproken: de oudste met de oudste en de jongste met 
de jongste. Onze geleerden vertellen ook dat Ja’akov niet met Lea wil trouwen, omdat 
hij zijn broer niet nog bozer wil maken. 
 
2. Kun jij twee redenen noemen waarom Esav een hekel heeft aan Ja’akov? Wat 

bedoelen de geleerden volgens jou als ze zeggen, dat Ja’akov zijn broer niet nog 
bozer wil maken?    

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Vul de ontbrekende namen in.  
 

Benjamin - Asjeer - Dan - Dina – Gad – Jehoeda – Jissachar – Joseef – Naftalie – Roeveen – Sjimon – Levi - Zevoeloen 
 
De kinderen van Ja’akov en Lea heten ____________, ____________, ____________, 

____________,  ____________, ____________, en ____________. 

De kinderen van Ja’akov en Racheel heten ____________ en ____________. 

De kinderen van Ja’akov en Bilha heten ____________ en ____________. 

De kinderen van Ja’akov en Zilpa heten ____________ en ____________. 
 

4. Wie van deze kinderen wordt niet in deze parasja, maar in parasjat Wajisjlach 
geboren? 

  

_______________________________________________________________________ 

 

5. Waarom steelt Racheel volgens jou de afgodsbeeldjes van haar vader? 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Bereesjiet  Noach  Lech Lecha  Wajera  Chajee Sara  Toledot  Wajeetsee  Wajisjlach  Wajeesjev  Mikeets  Wajigasj  Wajechi 
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De parasja verklaard … 

 
Ja'akov heeft zijn vaderland verlaten, omdat hij op de vlucht is 
voor Esav. Hij is op weg naar zijn oom Lavan in Charan. Op een 
avond gaat hij slapen en droomt over engelen, die een ladder 
vanaf de aarde tot in de hemel op- en afklimmen. Waarom 
klimmen de engelen eerst de ladder op? Is het niet logischer dat 
zij eerst de ladder afklimmen? 
 
 
 

Jouw antwoord: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

De droom van Ja’akov is volgens Rabbi Eliezer een visioen. In de droom verschijnt God 
aan Ja’akov om hem de opkomst en het verval van het Babylonische rijk, het rijk van de 
Meden en de Perzen, het Griekse rijk en het Romeinse rijk te laten zien. God staat 
bovenaan de ladder en belooft aan Ja’akov dat Hij het Joodse volk altijd zal beschermen 
en hen terug zal brengen naar het Beloofde Land.  

Rasjie vraagt zich af waarom er zowel engelen zijn die langs de ladder omhoog klimmen 
als engelen die naar beneden afdalen. Volgens hem kunnen de engelen die Ja’akov in 
Kena’an vergezellen en beschermen niet met hem meegaan naar een ander land. Aan de 
grens stijgen ze op om terug te gaan naar de hemel. Ze worden afgewisseld door andere 
engelen, die Jakov buiten het land Kena’an zullen beschermen. Dat zijn dus de engelen 
die vanuit de hemel naar de aarde afdalen. Met andere woorden: Ja’akov heeft andere 
engelen nodig om hem te vergezellen en te beschermen als hij uit het land Kena’an 
vertrekt. 

?
 
 

van de week 

Toen legde Ja’akov de volgende gelofte af: “Indien God met mij zal zijn en mij zal 
behoeden op de weg die ik nu ga en mij brood zal geven om te eten en kleding om aan 
te trekken, zodat ik in vrede terugkom naar mijn vaderhuis, dan zal de Eeuwige mij tot 
God zijn. Bereesjiet 28:20-21 
 

 
Vind jij het moeilijk om Joods te zijn in een land waar maar weinig Joden 
wonen? 
 
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 Wajisjlach. 
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 
 
Lavan wordt door zijn stadsgenoten ‘Lavan de oplichter’ genoemd en 
niet zonder reden. Zelfs zijn stadsgenoten – die ook bekend staan als 
zwendelaars en oplichters – weten dat zij hem niet kunnen 
vertrouwen. Op zekere dag heeft Lavan alle bewoners van de stad 
Charan bijeengeroepen en zegt tegen hen: “Jullie beseffen toch wel 
dat er een zegen op onze waterbronnen en onze kudden rust sinds 
Ja’akov er is. Nu wil Ja’akov met mijn jongste dochter Racheel 
trouwen en ons verlaten. De zegen die met hem is gekomen, zal ons 
dan verlaten. Daarom heb ik een plan bedacht om hem nog zeven 
jaar bij ons in de stad te houden. Willen jullie mij helpen?” 

 
1. Wie worden er volgens jou allemaal voor de gek gehouden met dit plan van Lavan? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Als de bewoners van Charan besluiten Lavan te helpen, vertelt hij verder. “Ik laat hem 
eerst trouwen met mijn oudste dochter Lea in plaats van Rachel. Natuurlijk is Ja’akov 
dan bereid nog zeven jaar te blijven om ook met mijn jongste dochter Rachel te kunnen 
trouwen. Maar hoe kan ik er zeker van zijn, dat niemand Ja’akov vertelt van mijn plan? 
Als jullie mij nu eens allemaal iets waardevols als borg geven, dan weet ik dat ik jullie 
kan vertrouwen.” Zo gezegd, zo gedaan. Lavan krijgt van al zijn stadsgenoten parels, 
zilver, goud en juwelen. 
 

2. Denk jij dat Lavan van plan is de kostbaarheden aan zijn stadsgenoten terug te 
geven? Waarom laten zij zich volgens jou door Lavan voor de gek houden? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Alle stadsgenoten zijn op het huwelijksfeest van Ja’akov en Racheel uitgenodigd. Er 
wordt gezongen en gedanst. Vlak voor de huwelijksplechtigheid worden alle lampen 
gedoofd. “Wat is er aan de hand? Waarom is het opeens zo donker?” vraagt Ja’akov. De 
mensen antwoorden: “Er is niets aan de hand, zo gaat dat bij ons.” Ja’akov maakt zich 
geen zorgen, omdat hij met Racheel een geheime code heeft afgesproken. Als Lea wordt 
binnengebracht vraagt hij haar naar de geheime code. Lea heeft de code van Racheel – 
die niet wil dat haar zus voor gek staat – gekregen en geeft Ja’akov de juiste 
antwoorden. Pas de volgende morgen merkt Ja’akov dat hij met de oudste in plaats van 
de jongste dochter is getrouwd. In zijn boosheid zegt hij: “Waarom heb je net gedaan 
alsof je Racheel bent?” Lea antwoordt: “Ik heb aan God gevraagd mij met een tsaddiek 
te laten trouwen. Daarom heb ik gedaan wat ik moest doen. Net als jij je bij Jitschak 
hebt voorgedaan als Esav, heb ik mij bij jou voorgedaan als Racheel.”  
 
3. Racheel en Lea wisten wat hun vader van plan was. Geef voor allebei de reden 

waarom ze er niets van tegen Jakov zeiden.  
 

Racheel: ________________________________________________________________ 

Lea: ____________________________________________________________________ 

 

Na de bruiloft vragen de gasten aan Lavan: “Waar zijn onze kostbaarheden, die je als 
onderpand hebt genomen?” Lavan lacht en zegt: “Die heb ik aan een handelaar verkocht, 
maar als je genoeg geld hebt, kun je de parels, zilver, goud en juwelen bij hem 
terugkopen.”  Lavan blijkt met het geld dat hij in ruil voor de kostbaarheden gekregen 
had de bruiloft te hebben betaald… 



W
 

 
1.

 
 

 

 
NIEUW! Oefen deze woorden op JELED.net. Ga naar Kinderen/Tora/Woordenboek.
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o  ordzoeker  

steen even ic¤t 
dochter bat ,C 
nakomelingen zera g©r®z 
droom chalom oIk£j 
engel malach Q̈tk©n 
gedenksteen matseeva vcM©n 
ladder soelam okUx 
kudde eeder r¤sg 
kleinvee tson it«m 
bezit rechoesj JUf§r 

 Verschuif de letters. Kun jij alle woorden vinden? 
Schrijf het woord ernaast in het Hebreeuws en het Nederlands. 
 

voorbeeld 
«C r ¤e ← r¤e«C ochtend 

  k ©n Q ¨t ←  
____________________ 

         

    C , ←   
____________________ 

         

   t« m i ←   
____________________ 

         

   ¤t i c ←   
____________________ 

         

  I k £j o ←   
____________________ 

         

  f §r J U ←   
____________________ 

         

   ®z g ©r ←   
____________________ 

         

   g r ¤s ←   
____________________ 

         

  c M ©n v ←   
____________________ 

         

  U x o k ←   
____________________ 


