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SJEMOT (Namen) – Sjemot 1:1-6:1 

 

De Parasja begrijpen 
Sjemot (Exodus) 1:1-6:1) 
 

We zullen leren hoe we 

1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 

2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden door 

een gezamenlijk thema (onderwerp)) 

3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met andere 

Bijbelgedeelten 

Om uit te vinden wat het algemene thema van een tekstgedeelte is, is het handig om een 

overzicht te maken en de afzonderlijke onderwerpen van dat overzicht eerst stuk voor stuk te 

bestuderen. Lees onderstaand gedeelte, en vul daarna het overzicht aan om te zien in welke 

volgorde de gebeurtenissen plaatsvinden. 

Exodus 2:1-10 Mozes ontsnapt aan de ______________ 

Exodus 2:11-15 Mozes in ___________________________ 

Exodus 2:16-22 Het leven van Mozes in ___________________ 

 

Mozes ontsnapt aan de dood 
Kan jij een Bijbelgedeelte bedenken dat thematisch is verbonden met de verzen 1-4? 

Deze verzen zijn thematisch verbonden met het verhaal van de ______________________. Trek 

lijnen om de overeenkomsten in de verhalen met elkaar te verbinden. 

1) Mozes werd in een mandje gedaan net zoals    van de verdrinkingsdood  

2) In beide gevallen werden degenen in de “ark” gered van  pek 

3) Beide “arken” werden ingesmeerd met    Noach in de ark werd gezet 

Als we denken aan de hierboven aangegeven thematische verbinding, wat is volgens jou dan het 

belangrijkste thema van de verzen 1-4? 

Wat doet Adonai in het vloedverhaal:  Omdat Adonai van plan is om:  

1) Hij stuurt _____________ over de goddelozen 1) _____________te brengen over de goddelozen 

(Egyptenaren) 

2) Hij redt en bewaart de ___________________ 

door hetzelfde oordeel 

2) de ____________________ (Israël) te redden 

en te bewaren door hetzelfde oordeel 

3) Hij sluit een ___________________met 

degene die Hij heeft gered en bewaard 

3) een ______________ te sluiten met degene 

(Israël) die Hij heeft gered en bewaard 

4) degenen die zijn gered en bewaard gaan aan de 

slag om een nieuwe _______________ te maken 

in de hoop dat de mensheid zal wandelen volgens 

de geboden van Adonai 

4) degenen die zijn gered en bewaard (Israël) 

nemen een nieuw ________________in, in de 

hoop dat de mensheid zal wandelen volgens de 

geboden van Adonai [Torah] 
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Kan het zo zijn dat de Torah het thema van deze verzen gebruikt om te laten zien dat Adonai 

Mozes wil gebruiken in een soortgelijke rol als Mozes?  

In dit geval hebben we een thematische verbinding met een andere Parasja gebruikt om ons te helpen 

het verhaal te begrijpen. 

Mozes in conflict 

Hoe is het verhaal van de verzen 11-12 thematisch verbonden met de verzen 13-14? 

In beide verhalen doet Mozes een poging om de zaak van een zwakker en onderdrukt persoon te 

_______________. 

Als we uitgaan van de hierboven genoemde thematische verbinding, wat denk jij dan dat het 

belangrijkste thema is van de verzen 11-15? 

Omdat beide verhalen erover gaan hoe Mozes opkomt voor iemand die wordt onderdrukt, lijkt het 

erop dat deze verzen ons willen wijzen op het karakter van Mozes. 

We kunnen eruit leren dat: 

1) Mozes een hekel had aan _____________________. 

2) Hij gaf om de _____________________________. 

3) Hij kon zich identificeren met de __________________, en 

4) Hij was een man van ____________________, die de situatie wilde aanpakken. 

Zie je hoe we een thematische verbinding in de Parasja hebben gebruikt om deze gebeurtenissen 

te helpen begrijpen. 

Het leven van Mozes in ballingschap 

Hoe is het verhaal uit de verzen 16-22 thematisch verbonden met het thema van de verzen 11-

15? 

We zien dat Mozes een zwakker en benadeeld persoon te _______________ komt (de vrouw bij de 

put tegenover de mannelijke herders) 

Waarom is deze verbinding belangrijk? 

Dit is het derde verhaal  waarin wordt verteld over het karakter van __________________ en zijn 

rechtvaardigheidsgevoel. De Torah doet behoorlijk zijn best om ons te laten begrijpen wat het karakter 

van Mozes was, en wat zijn drijfveren waren. 

Welk andere gedeelte uit Genesis is thematisch verbonden met de verzen 15b en 21? 

Denk aan de put! In dit Bijbelgedeelte zien we dat Mozes zijn _________________ ontmoette bij de 

put. In Genesis 24 lezen we dat Abrahams knecht de vrouw van Izaäk ________________ ontmoet bij 

een put. In Genesis 29 lezen we dat Jacob zijn toekomstige ________________, Rachel, ontmoette bij 

een put. In al deze verhalen wordt ook melding gemaakt van een grote mate van vriendelijkheid. 

Rebecca putte ongeveer 1500 liter water voor de kamelen van de knecht. Jacob verplaatste zelf de 

grote steen die over de opening van de put lag. Mozes verdedigde de dochters van Jethro. 
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Mozes de leider 

Lees de verzen (Exodus 2:22-3:10; en 4:18) en bedenk een thematische verbinding met een 

andere persoon in de Torah! Hieronder een aantal aanwijzingen: 

In Exodus 2:13-14 heeft Mozes een conflict met een van zijn “ _________________”. 

In Exodus 2:13-14 wordt Mozes door een van zijn “_______________” afgewezen als die zegt “wie 

heeft jou tot rechter en heerser over ons aangesteld?” 

Exodus 2:15 en 22 laten zien dat Mozes vlucht en in ballingschap (Midian), weg van zijn 

_____________ leeft. 

Exodus 2:!6 en 21 laten zien dat Mozes trouwde met de dochter van een _________________. 

Exodus 2:11 en 4:18 laten zien dat Mozes gaat kijken hoe het met zijn __________________ gaat. 

In Exodus 4:29-31 wordt Mozes verenigd met zijn ______________ die zijn leiderschap nu erkennen. 

 

Laten we de thematische verbindingen bekijken, dit zijn ze: 

Had Jozef ook niet een conflict met zijn _________________? 

Werd Jozef ook niet afgewezen (de eerste keer dat hij bij hen was) door zijn __________________? 

Werd Jozef ook niet in ballingschap gestuurd, weg van zijn __________________ toen hij werd 

meegenomen naar Egypte? 

Trouwde Jozef ook niet met een dochter van een _________________? 

Werd Jozef er ook niet op uitgestuurd om te zien hoe het ging met zijn ________________ in Sichem? 

Werd Jozef ook niet door zijn _____________ geaccepteerd toen ze werd verenigd en accepteerden 

ook zij niet de tweede keer zijn leiderschap? 

Waarom denk jij dat er zoveel thematische verbindingen zijn en waarom is dat en zijn ze zo 

specifiek? 

Omdat de Torah ons probeert te leren (op het niveau van de Parasja) dat Mozes is geroepen om een 

__________________ rol als Jozef te vervullen. Mozes zal worden gebruikt om het _____________ 

van de Israëlieten veilig te stellen net zoals Jozef hun levens _________________- gedurende de 

zeven jaren van hongersnood! De Torah leert ons dit door de thematische verbindingen. 

Het thema van deze Parasja 

Door thematische analyse te gebruiken zien we de vele verschillende thematische verbindingen met 

het karakter van Mozes en zijn roeping om Israël te leiden. 

Daarna zagen we zijn twee mislukte pogingen om in die __________________ rol te functioneren. 

Hij eindigde voor 40 jaren in __________________________. 
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Als we het oorspronkelijke overzicht gebruiken die we aan het begin van deze studie hebben 

gemaakt, dan kunnen we deze Parasja als volgt samenvatten: 

Mozes ontsnapt aan de dood Dit gedeelte laat ons zien hoe Mozes werd ______________________ 

[denk aan wat er na zijn geboorte gebeurde] om Israël te kunnen leiden. 

Mozes in conflict Dit gedeelte laat ons zien dat hij een innerlijke roeping voelt om Israël te 

______________ [denk aan het conflict dat hij had in Egypte]. 

Mozes’ leven in ballingschap Dit gedeelte vertelt ons over de ___________________ van deze 

persoon die leider wil zijn. 

Hoewel Mozes duidelijk is voorbestemd om Israël uit hun gebondenheid te leiden, lijkt het er om de 

een of andere reden op dat zijn timing niet correct was. Een kort zinnetje waarin deze drie kernzinnen 

worden omschreven zou kunnen zijn “De valse start van het leiderschap van Mozes”. Kun jij een 

andere zin bedenken die de drie kernzinnen van ons overzicht samenvat? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Zoek de volgende woorden 

sjemot, dood, mozes, ballingschap, conflict, zondvloed, water, pek, ark, oordeel, 
rechtvaardig, verbond, land, leider, broers, put, getrouwd, vriendelijk, noach, 
jozef, egypte, 

T T A V V Y M S E X E Z E S Z W  

J R G P R S N S A B H I P J Y A  

O R D O A I R K E P G I E E C J  

S E Z O M H E O P L X T A M G A  

T J A O O I C N O V P G T O E H  

X S S R N D H S D Y E G P T S A  

S M K W K D T E G E T R O U W D  

N C J H N Y V E W N L T B I T P  

T P O F L O A L T A I I O O S R  

T E Z N X S A S O L S L J E N P  

X E E F F R R C L E N D L K G D  

X C F I E L D R H E D G Y A N I  

O R P T L C I E N D I E N A B H  

N M A J L W G C O R F D L G I M  

O W I L E O T N T O P T E R S S  

D N Q E S N S R E O R B E R S S 


