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Vragen over de parasja
Deze uitdrukking komt driemaal in de 
parasja, in hoofdstuk 23 van het boek 
Leviticus, voor. In vers 3 met betrekking 
op het werkverbod op de sjabbat, in vers 
21 met betrekking op het werkverbod op 
het Wekenfeest en in vers 31 aangaande 
het werkverbod op de Grote Verzoendag. 
'In al uw woonplaatsen' komt ook op de 
volgende plaatsen in de Tora voor: in 
Exodus 12:20 aangaande de matsa, het 
ongerezen brood van Pesach, in Exodus 
35:3 op het verbod van het ontsteken van 
vuur op sjabbat, in Leviticus 3:17 bij het 
verbod op het eten van vet en van bloed, 
in Leviticus 7:26 bij het verbod op het 
eten van bloed en in Numeri 35:29 
aangaande de vrijsteden

Aan welke zeven 
familileden mag een 
priester onrein worden

Met welke vrouw mag 
een priester trouwen

Hoeveel feestdagen die 
in deze parasja 
voorkomen kun je 
opnoemen

Wanneer is het een 
mitswa om dagen te 
tellen
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erpen i n de pa rasja

onreinheidstatus van de priesters

welke vrouw voor een priester en hogepriester is geoorloofd

priester met gebrek ongeoorloofd om te dienen

verbod op brengen van offers met gebreken

gebod op heiliging van de Naam van HaSjem en

verbod op ontheiliging van de Naam van HaSjem

het houden van de feestdagen en hun geboden

de omertelling

gebod op aansteken van kandelaar in tabernakel

                                                        de godslasteraar en zijn steniging            

In al uw woonplaatsen
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De puzzel en 
het achtste 

puzzelstukje
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Sjabbat sjaloom

Jair

Jom tov/Mo'edZaterdag

Jom Kippoerwekenfeest

Rosj Chodesjnieuwjaar

Pesachpesach

sjabbatloofhuttenfeest

Rosj HasjanahNieuwe maand

Sjavoe'otGrote verzoendag

Soekkotfeestdag

Namen van de feestdagen: weet je wat bijelkaar hoort

puzzel
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