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Numeri 8:1-12:16 l 136 verzen

Malbenhoekje

Parasja Bahaalotecha
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Sivan

VraagOnderwerpen

Iets over de parasja

De kandelaar

Reiniging Levieten en inwijding in hun taak

Tweede Pesach

De reizen geleid door wolkkolom

Twee zilveren trompetten

Orde van de reizen

De klagers

Zeventig oudsten

Eldad en Medad
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Wie mocht de kandelaar 
aansteken en hoevaak ?

Enkele plaatjes van de Menorah

De kandelaar was een heilig en zeer bijzonder voorwerp in de Tabernakel. De kandelaar had ongeveer de 
hoogte van een man. De kandelaar was uit een brok zuiver goud gemaakt en had veel versieringen: 

bloemen, knoppen en bekers. De kandelaar had zeven armen: een arm in het midden, drie armen aan de 
rechterkant en drie aan de linkerkant

Dagelijks kwam de priester in zijn priesterkleding de kandelaar aansteken. Hij betrad de treden die voor de 
kandelaar waren geplaatst en stak de zeven kaarsen die van zuiver olijfolie waren, aan. Die zuivere olijfolie 
was speciaal voor de kandelaar in de Tabernakel en in de Tempel gemaakt. De kaarsen brandden op een 

prachtige wijze: de vlam van zes kaarsen brandden in de richting van de middelste kaars en de vlam van de 
middelste kaars brandde recht omhoog

Wanneer het volk Israel de wil van HaSjem deed, doofde de middelste kaars van de kandelaar niet uit. In de 
tijd van hogepriester Aaron doofde de middelste kaars nooit uit! Dat was het voorrecht van hogepriester 
Aaron. Hij was een rechtvaardige man. Hij hield van de vrede en hij deed er alles voor om de vrede te 

bewaren. Wanneer hogepriester Aaron de Tabernakel binnenkwam om de kaarsen aan te steken zag hij dat 
de middelste kaars niet was gedoofd. Hij stak dagelijks van de middelste kaars alle andere kaarsen aan
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Goud
Eldad
Medad
Mirjam
Zilver

Melaats
Trompet
Oudsten
Levieten
Zeventig

Kandelaar
Olijfolie

Wolkkolom
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