De 12 stammen
YEDI 28 februari 2017
Voorstudie: absoluut VERBOD op het lezen van Genesis 29:31-30:24 en Genesis 48:1-49:28;
mocht men nu toch per se voorstudie willen doen, geef dan naast het verbod op: Deuteronomium 33
In de Enschedese synagoge staan in het plafond elke stam van Israël afgebeeld door middel van een
symbool; dit symbool is voornamelijk afgeleid van de zegen die Jakob zijn zonen gaf, met enkele
andere aanvullingen. In de Kabbala, een mystieke Joodse stroming vergelijkbaar met de Gnostiek in
het christendom, heeft men daar de zodiaktekens aan toegevoegd, die ook zijn afgebeeld in de
koepel van de synagoge; daarom nemen we die nu ook mee. Tenslotte is later (daarover later dus
ook meer) aan elke stam een edelsteen gekoppeld; hoe dat zit, komt straks, maar nu alvast een
waarschuwing: de vertaling van de Hebreeuwse woorden voor deze edelstenen is een beetje in
mysteriën gehuld, omdat de gesproken taal zich ontwikkelde, terwijl de bijbelse taal stilstond en
men domweg vergeten is wat alles precies is.
Leg het invulvel op tafel en laat iedereen tesamen de symbolen, zodiaktekens en edelstenen bij de
juiste stam leggen. Waarschijnlijk is het verstandig een tijdslimiet aan het puzzelen te stellen.
HULPMIDDELEN, ZELFS DE BIJBEL, ZIJN NIET TOEGESTAAN!
Tel nu voor elk juist gelegd kaartje 1 punt; elke deelnemer krijgt dat aantal punten.
Lees de bovenstaande teksten; zodra iemand een symbool herkent, drukt/slaat hij of zij op de buzzer
in het midden van de tafel. Heeft deze persoon het goed, dan verwisselt hij het ‘foute’ symbool met
het goede en krijgt hij/zij een punt; zo niet dan volgt een punt aftrek. Met het foute symbool mag hij
nog doorschuiven (dit is echter niet verplicht) om dit op de juiste plaats te krijgen: kiest de speler
daarvoor, dan gelden dezelfde regels als bij een gewone buzz, dus bij een goed antwoord 1 punt
erbij, bij een verkeerd antwoord 1 punt eraf. Kiest de speler hier niet voor, dan legt hij het foute
symbool simpelweg waar eerst het juiste symbool lag en verklaart hij dat hij dit gedaan heeft.
Bespreek de symbolen, verbeter eventuele overgebleven fouten.
Bespreek tenslotte de ‘zegeningen’ van Jakob en hun vervullingen.
Bij tijd over: bespreek ook Deuteronomium 33 en bekijk ook de verschillen.

