
© www.jeled.net 1

Wajisjlach - jk§J°H³u 
 
 

Bereesjiet, 32:1-36:43 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Ja’akov weet dat zijn broer Esav nog steeds een hekel aan hem heeft en bereidt zich 
daarom zorgvuldig voor op hun ontmoeting. Hij doet drie dingen: (1) hij stuurt knechten 
vooruit met een begroetingsgeschenk om Esav gunstig te stemmen, (2) hij vraagt God in 
zijn gebeden om hulp en (3) hij bereidt zich voor op een gevecht door zijn mannen te 
bewapenen en zijn familie en dieren over twee groepen te verdelen. 
 
1. Onze geleerden leggen uit dat Esav net zo bang voor Ja’akov is als Ja’akov voor Esav. 

Kun jij uitleggen waarom? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
2. Noem drie dingen waarnaar de naam Jisraeel verwijst. 

 
______________________, ______________________ en ______________________ 

 

De ontmoeting tussen Esav en Ja’akov verloopt anders dan Ja’akov vooraf heeft 
verwacht. Esav snelt Ja’akov tegemoet en begroet hem hartelijk. Na de begroeting gaan 
beiden met hun familie en bezittingen hun eigen weg. 
 
3. Hoewel Esav zijn broer Ja’akov uitnodigt om met hem mee te gaan, besluit Ja’akov 

zijn eigen weg te gaan. Waarom wil Ja’akov volgens jou niet met zijn broer meegaan? 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Hoe heten de twaalf zonen van Ja’akov? 
 

______________________, ______________________ en ______________________ 

______________________, ______________________ en ______________________ 

______________________, ______________________ en ______________________ 

______________________, ______________________ en ______________________ 
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De parasja verklaard … 

Ja’akov is met zijn hele familie en al zijn bezittingen op weg naar 
zijn vader in Be’er Sjewa. Hij stuurt boodschappers vooruit om 
Esav te laten weten dat hij eraan komt en om hem gunstig te 
stemmen. De boodschappers moeten van Ja’akov het volgende 
tegen Esav zeggen: “Zo zegt uw dienaar Ja’akov: Bij Lavan heb ik 
als vreemdeling gewoond en ben daar tot nu toe gebleven. Ik heb 
runderen verworven, ezels en schapen, slaven en slavinnen en nu 
stuur ik een mededeling aan mijn heer om uw sympathie te 
verwerven.” De boodschappers komen terug en vertellen aan 
Ja’akov: “Wij zijn bij uw broer,  bij Esav, gekomen en hij trekt u 
reeds tegemoet met vierhonderd man bij zich.” 
Kun jij uitleggen waarom Ja’akov bang wordt als hij het verhaal 
van zijn boodschappers hoort? Hoe bereidt hij zich voor op de 
ontmoeting met zijn broer Esav? 

Jouw antwoord: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Als Ja’akov via een omweg naar zijn vader Jitschak zou reizen, hoeft hij zijn broer Esav 
helemaal niet te ontmoeten. De Zohar legt uit dat Ja’akov er toch voor kiest om de 
kortere weg te nemen, zodat hij zijn broer Esav zo snel mogelijk ontmoet. Ja’akov weet 
namelijk dat hij zijn broer alleen gunstig kan stemmen, zolang hun vader nog leeft. Esav 
houdt namelijk veel van zijn vader en wil het goede nieuws over de terugkeer van 
Ja’akov niet bederven. 

Volgens Rasji wordt Ja’akov bang, omdat hij vreest gedood te worden of anderen te 
moeten doden. Hij bereidt zich daarom voor met drie dingen: hij laat kostbare 
geschenken naar  Esav brengen, hij vraagt God om hulp in zijn gebeden en hij bereidt 
zich voor op een gevecht. 

?
 
 

van de week 

God zei hem: “Je naam is Ja’akov. Voortaan zul je niet meer Ja’akov genoemd worden, 
maar Jisraeel zal je naam zijn.” Hij noemde hem Jisraeel. Bereesjiet 35:10 
 
 

Elke naam heeft een betekenis. De naam Jisraeel betekent: Strijder voor 
God. Weet je wat jouw (joodse) naam betekent? Waarom hebben je 
ouders je juist deze naam gegeven?  
 
 
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 Wajeesjeev. 
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 Ja’akov met zijn familie de rivier Jabok is overgestoken, gaat hij 
in zijn eentje terug om te kijken of hij iets is vergeten. Aan de andere 
kant van de rivier ontmoet hij een man, die lijkt op een herder. Net 
als Ja’akov heeft hij schapen en kamelen. De man stelt voor samen te 
werken. “Laat mij je helpen jouw bezittingen naar de overkant te 
brengen, dan kun jij daarna helpen met die van mij.” Volgens de 
midrasj brengt de vreemdeling alle eigendommen van Ja’akov in een 
fractie van een seconde naar de overkant. Daarna moet Ja’akov de 
man helpen met het overbrengen van al zijn dieren en bezittingen. Er 
lijkt geen eind aan het werk te komen. Telkens ziet hij opnieuw 
schapen en kamelen. Uiteindelijk zegt Ja’akov: “Jij moet wel een 
tovenaar zijn, want jouw kudde wordt maar niet kleiner.” 

 
1. Kun jij uitleggen waarom Ja’akov de vreemde man een tovenaar noemt? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

De onbekende man is geen tovenaar, maar een engel van God. Om precies te zijn: de 
beschermengel van Edom. Hij valt Ja’akov aan en worstelt met hem tot zonsopgang. 
Ja’akov blijkt sterker en houdt de vreemde man stevig vast. Hij raakt bij de worsteling 
wel gewond aan zijn heup. Bij het aanbreken van de dag vraagt de engel aan Ja’akov om 
hem los te laten. Ja’akov wil hem alleen laten gaan, als hij hem een zegen geeft. De 
engel zegt dat hij dat niet kan en vraagt aan Ja’akov: “Wat is je naam?” Nadat Ja’akov 
zijn naam heeft genoemd, zegt de engel: “Jij hebt gestreden met mensen, met Lavan en 
Esav, en je hebt geworsteld met een engel. Je bent trouw gebleven aan God en hebt 
laten zien dat je terecht de zegen van je vader hebt gekregen. Daarom moet je jezelf 
niet langer Ja’akov, maar Jisraeel (‘die met God gestreden heeft’) noemen. 

2. Net zoals het de engel niet is gelukt om Ja’akov te vernietigen, lukt het geen enkel 
volk om het Joodse volk te vernietigen zolang het vasthoudt aan de Tora en haar 
mitswot. Het is de engel echter wel gelukt om Ja’akov te verwonden aan zijn heup. 
Wat wil God volgens jou daarmee aan Jisraeel duidelijk maken? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
3. Kun jij uitleggen waarom de Tora verbiedt om de heupzenuw van een kosjeer dier 

zoals een koe te eten? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Wo  ordzoeker 
 

ram ajiel k°H©t 
ezelin aton iI,¨t 
rundvee bakar r¨eC 
kameel gamal k̈n²D 
ezel chamor rIn£j 
geit eez zg 
koe para v¨rP 
schaap racheel k¥j¨r 
stier sjor rIJ 
bok tajiesj J°h©T 

 
Alle woorden zijn achter elkaar in een lange sliert geschreven. 

Kun jij alle woorden vinden? 

1. Begin en eindig bij de blauwe pijlen. 

2. Zoek een woord door letters met behulp van een lijn met elkaar te verbinden. 

3. Heb je een woord gevonden? Schrijf het eronder in het Nederlands. 

4. Omcirkel de dierennaam, die twee keer is gebruikt? 

 
   £j k ¨n    

  I n P r ²D   

 r i ¨r I r ¨e   

 I v J z k C   

 , ¨t g ©t °H °h   

 n I r ¨r J  ©T  

 £j k ¥j      

 

  1  bok  2___________ 3___________ 4___________ 5___________ 

6___________ 7___________ 8___________ 9___________ 10___________ 

11___________     

 


