
Wajeesjev - c¤J¯H³u 

 
 

Bereesjiet 37:1-40:23 

 
 
 
 

 
 

 

Bereesjiet  Noach  Lech Lecha  Wajera  Chajee Sara  Toledot  Wajeetsee  Wajisjlach  Wajeesjev  Mikeets  Wajigasj  Wajechi 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
1. Waarom heeft Ja’akov speciaal voor Joseef een kleurige mantel gemaakt? 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
2. Kun jij uitleggen waarom de broers zo’n hekel aan Joseef krijgen, dat zij een plan 

bedenken om hem te straffen?  
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
3. Vertel in je eigen woorden wat de broers van plan zijn om met Joseef te doen. Willen 

alle broers aan het plan meewerken? 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Joseef wordt uiteindelijk levend in een put gegooid door zijn broers. Als Reoewen 
terugkomt om hem uit de put te halen, is Joseef verdwenen. 
 
4. Wat doet Reoewen als hij merkt dat Joseef niet meer is de put zit? 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
5. Kun jij uitleggen wat er met Joseef is gebeurd? 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
6. In welk land belandt Joseef aan het eind van deze parasja?  
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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De parasja verklaard … 

 
In parasjat Wajeesjev staat dat de broers een plan bedenken om 
Joseef te straffen, omdat zij een hekel aan hem hebben gekregen. 
“Vooruit laten wij hem doden en hem in één van de putten 
werpen en zeggen dat een wild dier hem verslonden heeft, dan 
zullen we eens zien wat er van zijn dromen terecht komt.” 
Reoewen – de oudste broer van Joseef – wil Joseef uit handen van 
zijn broers redden en hem weer veilig bij hun vader terugbrengen. 
Hij stelt voor om Joseef niet te doden, maar levend in een put te 
gooien. Denk jij dat Reoewen zijn jongere broer echt heeft 
geholpen of alleen maar ‘van de regen in de drup’ door toe te 
staan dat Joseef in een put vol gevaarlijke slangen en 
schorpioenen wordt gegooid? 

 

Jouw antwoord: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Ramban legt uit waarom de broers een plan bedenken om Joseef te straffen. De zoons 
van Lea zijn jaloers op Joseef, omdat hij de favoriete zoon is van Ja’akov.  De zoons van 
Bilha en Zilpa hebben een hekel aan Joseef, omdat hij boze praatjes over hen aan 
Ja’akov heeft verteld.  
 
Met zijn keuze om Joseef te redden laat Reoewen zien dat hij een tsaddiek is, aldus 
Rasji. Reoewen weet namelijk dat hij als oudste zoon van Ja’akov het grootste voordeel 
heeft bij de verdwijning van Joseef. Toch besluit hij Joseef te redden en een belangrijk 
deel van zijn eerstgeboorterecht aan hem af te staan. 
 
Volgens de Zohar redeneert Reoewen als volgt: Als ik niets doe, zal Joseef zeker worden 
gedood door Simon en Levi. Daarom is het beter om hem levend in een put met slangen 
en schorpioenen te laten gooien. Als Joseef onschuldig is, zal God hem zeker redden uit 
deze gevaarlijke situatie. 
 

?
 
 

van de week 

Ze zeiden tegen elkaar: “Zie daar komt die grote dromer aan.” Bereesjiet 37:19 
 

Joseef wordt door zijn broers Simon en Levi ‘die grote dromer’ genoemd. 
Rabbi Jehoeda zegt: “Je moet je dromen alleen aan een goede vriend 
vertellen.” Aan wie vertel jij je dromen? Wat maakt diegene tot zo’n goede 
vriend? 

 
 

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 Mikeets. 
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 
 
Joseef is door handelaren uit de put getrokken, verkocht en 
doorverkocht als slaaf. Uiteindelijk belandt hij in Egypte, waar hij  is 
verkocht aan Potifar, de lijfwacht van Farao. Potifar laat Joseef eerst 
zwaar werk doen, maar heeft al snel heeft in de gaten dat er iets 
bijzonders is aan Joseef.  
“Ik zie dat je een goede tovenaar bent,” zegt Potifar. 
“Ik weet niets van tovenarij,” antwoordt Joseef. 
“Wat mompel je dan terwijl je werkt,” vraagt Potifar. 
“Ik vraag God om mij te helpen en bedank hem voor alle successen,” 
aldus Joseef. 
Potifar heeft veel vertrouwen in Joseef en stelt hem aan als zijn 
persoonlijke dienaar en opzichter over zijn hele huishouden. 

 
1. Waarom heeft Potifar volgens jou zoveel vertrouwen in Joseef? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Joseef went snel aan zijn rustige en luxueuze bestaan. Hij geniet van de rijkdom en de 
macht, die hij via Potifar heeft gekregen. Daarom neemt God een besluit: “Als je jezelf 
beschouwt als een held, stuur ik een beer om je aan te vallen. Dan zullen wij zien wie er 
overwint.”  God stelt hem zwaar op de proef. Een jaar lang laat Hij de vrouw van Potifar 
proberen om Joseef te verleiden. Joseef moet moeite doen om de verleiding te 
weerstaan. Als Joseef zelfs na een jaar nog niet ingaat op haar voorstellen, wordt zij 
boos en vertelt aan Potifar dat zij is lastiggevallen door Joseef. Als bewijs laat zij een 
gescheurd kledingstuk van Joseef zien. Potifar is woedend en roept: “Joseef zal sterven.” 
 
2. Kun jij uitleggen waarom Joseef zo zwaar op de proef wordt gesteld? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Osnat – een jonge vrouw, die is opgegroeid in het huis van Potifar – vertelt aan Potifar, 
die haar beschouwd als zijn eigen dochter: “Ik verzeker u, dat het omgekeerde waar is. 
Ik heb zelf gehoord dat uw vrouw heeft geprobeerd Joseef te verleiden.”  Potifar weet 
niet wat hij moet doen en roept de hulp in van Egyptische priesters. De priesters 
luisteren aandachtig en nemen het volgende besluit: “Breng ons het gescheurde 
kledingstuk. Als de scheur aan de voorkant zit, weten wij zeker dat Joseef uw vrouw 
heeft lastiggevallen. Maar als de scheur aan de achterkant zit, weten wij zeker dat de 
scheur is ontstaan doordat uw vrouw achter hem is aangegaan. De scheur blijkt aan de 
achterkant te zitten. Potifar zegt daarop tegen Joseef: “Ik weet dat je onschuldig bent, 
maar toch stuur ik je naar de gevangenis. De hele stad spreekt over het voorval en wat 
moeten de mensen wel niet van mijn vrouw en mij denken?” 
 
3. Joseef blijkt onschuldig, maar wordt toch naar de gevangenis gestuurd. Kun jij 

daarvoor een verklaring geven? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
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Wo  ordzoeker 

 
korenschoof aloema v¨nk£t 
gevangenis bet sohar r©v«x ,hC 
verjaardag jom hoelèdèt ,¤skUv oIh 
maan jareeach ©j¥r²h 
ster kochav cfIF 
gewaad ketonet ,®b«,F 
jongen na-ar rg³b 
herder ro-è vg«r 
zon sjèmesj J¤n¤J 
overste sar r¨G 

 
Kun jij zien welke woorden het zijn? 

1. Vul eerst alle woorden aan met de ontbrekende letters. 

2. Schrijf daarna het Nederlandse woord op de streep achter het Hebreeuwse woord met 

dezelfde betekenis. 

 

     c    _____________________ 
 

       g  _____________________ 
 

  r     h  _____________________ 
 

        «r _____________________ 
 

 ¤s     o   _____________________ 
 

        F _____________________ 
 

      J   _____________________ 
 

      ©j   _____________________ 
 

       r  _____________________ 
 

     v    _____________________ 
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