
Malbenhoekje
Parasja Bamidbar

Numeri 1:1-4:20

149 verzen

Onderwerpen

Verhalenhoekje

Vragenhoekje

Puzzelhoekje

Sjabbat sjaloom

Malbenhoekje
Parasja Choekat

Numeri 19:1-22:1

87 verzen

Onderwerpen

Parasjahoekje

Vragenhoekje

Parasjaplaatje

Sjabbat sjaloom

Rode heifer

Dood van Mirjam

Gebrek aan water: water van Meriba

Verzoek om door land van Edom te trekken

Giftige slangen en koperen slang

Lied van de bron

Dood van Aaron

Strijd tegen Sichon en Og

'…..een rode heifer…' (Numeri 19:2)

Een kind van een dienstmeisje maakte eens het 

koninklijke paleis vies. De koning zei: ´Laat zijn 

moeder komen om de viezigheid van haar kind 

op te ruimen.` Op dezelfde manier zei HaSjem: 

´Laat de heifer komen om voor de daad (de 

zonde) van het (gouden) kalf te verzoenen. 

(Midrash Tanchumah)

De hele heifer- haar huid, haar vlees, haar bloed 

en zelfs haar afval- werd verbrand tezamen met 

een stuk cederhout, een bundel hysop en een 

karmozijnrode draad. Vervolgens werd al het as 

verzameld voor de reinigingsrituelen. 

Koning Salomo heeft in Prediker 7:23 het 

volgende gezegd ´.... ik dacht wijs te zijn, maar 

het is verre van mij.` 

Koning Salomo, de wijste van alle mensen 

verwees hiermee naar de wet van de rode 

heifer. Koning Salomo had alle wetten, behalve 

de wet van de rode heifer, van de Tora begrep-

en. Koning Salomo had deze wet van alle 

kanten onderzocht, maar het begrip van de wet 

van de rode heifer bleef verre van hem. (Mid-

rash Rabbah)

Welke dieren komen in de parasja voor?

Waar stierf Mirjam? Welke leeftijd heeft zij 

bereikt?

Waar klaagde het volk Israel? En waarover 

klaagden zij?

Waar stierf de hogepriester Aaron? Welke 

leeftijd heeft hij bereikt?

Hoeveel dagen rouwde het volk Israel over de 

dood van Aaron?

Wie volgde de hogepriester Aaron op?

Wat kun je over de rode heifer vertellen?

Welke koningen worden in de parasja 

genoemd?

Het volk Israel nadert het Beloofde Land

Woestijn Zin


