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Numeri 1:1-4:20 l 159 verzen

Malbenhoekje

Parasja 
Bamidbar
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Sivan

Onderwerpen

Telling van volk Israël per stam

Taak van Levieten en hun kamp rondom

 Tabernakel

Vlaggen van de kampen

Telling van de Levieten

Families van Levieten en hun taken

Levieten komen ipv eerstgeborenen

Taak van Kehat familie: dragen 

voorwerpen van Tabernakel

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

Een nieuw begin. Met parasja Bamidbar openen wij het vierde boek van de Tora: 
Bamidbar. Bamidbar betekent in de woestijn. In het woord bamidbar zit ook het woord 

voor spreken (medabber) verborgen. HaSjem sprak met Mozes in de woestijn. HaSjem 
sprak met het volk Israël bij het geven van de tien geboden. In het Nederlands heet dit 
boek Numeri. In dit boek staan de reizen van het volk Israël vanaf de voet van de berg 

Sinaï tot aan de grens van het land Israël beschreven. De eerste parasja is zoals 
gewoonlijk ook de naam van het hele boek en deze parasja opent met de opdracht van 

HaSjem aan Mozes om een volkstelling te houden. Bij deze telling werden alleen de 
volwassen mannen vanaf twintig jaar geteld. Het doel van deze telling was om een leger 

samen te stellen om tegen de vijanden in het land Israël te kunnen vechten. Met de 
uitgang van deze sjabbat parasja Bamidbar begint het Wekenfeest. Het Wekenfeest is 
het feest waarop HaSjem de Tora aan het volk Israël heeft gegeven. Laten wij allemaal 

bereid zijn om de Tora altijd opnieuw te ontvangen

Iets over de parasja

Vraag

Welke twee stammen behoorden tot de 

grootste stammen en welke twee stammen 

behoorden tot de kleinste stammen

Kamp Israel rondom de Tabernakel in de woestijn

?
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Numeri 4:21-7:89 l 176 verzen

Malbenhoekje

Parasja Naso
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12

Sivan

Onderwerpen

Taak van Gersjonfamilie

Taak van Merari familie

Onreinen buiten het kamp

Overspelige vrouw

Nazireeër

Priesterzegen

Inwijding altaar

Offers van de Vorsten

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

Vraag

Welke Vorst bracht op de vierde dag zijn 

offer

Welke Vorst bracht op de zevende dag 

zijn offer ?

?

Iets over de parasja

Parasja Naso is met 176 verzen de langste parasja in de Tora. Psalm 119 is met 176 
verzen de langste Psalm in het Psalmenboek. In de Talmoed, de mondelinge leer, is 

Baba Batra met 176 bladzijden het langste Talmoedtractaat

In de Tora lezen wij over allerlei dingen. Soms lijken dingen helemaal niets met elkaar te 
maken te hebben. Toch bestaan er speciale wegen die twee verschillende dingen met 
elkaar kunnen verbinden. In parasja Naso kunnen wij bij de offers van de Vorsten een 
relatie met Adam, de eertse mens ontdekken. De Vorsten brachten onder anderen een 

zilveren schaal met een gewicht van 130 sjekels. Het getal van het gewicht verwijst naar 
de leeftijd van Adam toen zijn zoon Seth werd geboren. (Genesis 5:3) Verder is de 

getalswaarde van de woorden 'zilveren schaal' in het Hebreeuws 930. Adam heeft de 
leeftijd van 930 jaar bereikt. Genesis 5:5

.

.

Een zilveren schaal
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Numeri 8:1-12:16 l 136 verzen

Malbenhoekje

Parasja Bahaalotecha

    
 

  5776 
 

19

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

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭
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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WZEVENTIGWQ

KOLIJFOLIEE

TALEVIETENR

MTNKMELAATS

IERDKZILVER

RPDOEOEOIUY

JHGAMLLFDSA

AGOUDPAOLKJ

MNBAVCEAMXZ

OUDSTENTRQM

WOORDZOEKER

Goud
Eldad
Medad
Mirjam
Zilver

Melaats
Trompet
Oudsten
Levieten
Zeventig

Kandelaar
Olijfolie

Wolkkolom
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Numeri 13:1-15:41 l 119 verzen

Malbenhoekje

Parasja Sjelach 
Lecha
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Sivan

VraagOnderwerpen

Iets over de parasja

De verspieders, hun namen en hun opdracht

Het verspieden en vruchten van het Land

Kwaadsprekerij over het Land

Het Land is zeer goed

Straf van 40 jaar in woestijn

Spijsoffers en plengoffers

Deel van het deeg apart zetten als geschenk 
aan HaSjem

Houtsprokkelaar op sjabbat

Tsitsit

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

Hoeveel verspieders droegen de tros 

druiven

En hoeveel de vijg en de granaatappel ?

?

Het land is zeer goed

Een land vloeiend van melk en honing

Het land Israel is een rijk gezegend land. Waar hangt de zegen van af? Van de daden van het volk Israel. 
Wanneer het joodse volk de wil van HaSjem doet: met vreugde Tora leren, de wetten naleven, goed met 

elkaar omgaan en hun best doen om anderen te helpen, dan geeft HaSjem overvloedig

Ongeveer tweeduizend jaar geleden, in de tijd dat de joodse wijzen leefden was het land Israel rijk gezegend. 
Het gebeurde eens dat Rami bar Jechezkel, een rechtvaardige jood, onderweg naar Bene Barak langs een 

veld met vijgenbomen kwam. Wat zag hij daar? Hij zag daar iets heel bijzonders. De vijgen waren zo groot, zo 
goed en zo zoet dat de honing van de vijgen op de grond droop! Dat was niet het enige dat hij zag. Hij zag 
ook dat er geiten in het veld van de vijgenbomen kwamen grazen. De geiten aten van de vijgen en de melk 
van de geiten was zo overvloedig dat de melk van de geiten op de grond stroomde: de melk van de geiten 
vloeide samen met de honing van de vijgen. Toen Rami bar Jechezkel dat zag riep hij uit: 'Dat is wat in de 

Tora staat geschreven: 'Een land vloeiend van melk en honing! Numeri 14:8

.
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Succes

VerschillenVerschillen

Zoek de acht verschillen tussen de twee plaatjes
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Numeri 16:1-18:32 l 95 verzen

Malbenhoekje

Parasja Korach
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3

Tamoez

VraagOnderwerpen

Iets over de parasja

De onenigheid van Korach

Tweehonderdvijftig wierookofferaars

Korach, Dathan en Aviram opgeslokt door 
de aarde

Wierookoffer stopt de plaag

De staf van Aaron bloeit

Taken van de priesters

24Geschenken aan de priesters

Tienden Welk staf van de twaalf stammen van 

Israel bloeide

Wat was het wonder hiervan

En de volgende dag bloeide de staf

?

?

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

In parasja Korach lezen wij over Korach. Korach kwam evenals Mozes en Aaron uit de stam van Levi. 
Korach was het niet eens dat juist Aaron hogepriester was. Korach met zijn aanhangers streden daarom 
tegen Mozes en Aaron. Het lot van Korach en zijn aanhangers was droevig: de aarde slokte hen op. Om het 
volk Israel te laten zien dat de hogepriester Aaron de keuze van HaSjem was, moesten alle stammen hun 
staf naar Mozes brengen. Op de volgende dag bloeide de staf van Aaron. De staf bracht bloemen, bladeren 
en amandelen voort. Een groot wonder

Waarom had HaSjem juist amandelen uitgekozen? De amandel is de vrucht die als eerste en ook als 
snelste van alle andere vruchten rijpt. De amandel is een teken voor de priesters. De priesters zegenen 
dagelijks het volk Israel en hun zegen komt snel tot stand. De priesters zijn ook zeer vlug en behendig in 
hun werk aan HaSjem. Wat kunnen wij van de priesters leren? Wij moeten ook ons best doen om het leren 
van de Tora en het naleven van de geboden niet uit te stellen maar onmiddellijk te doen.

!



Zomerrecept

Een frisse Israelische salade voor de zomermaanden in Nederland

Tomaten

Komkommers

Olijfolie

Citroensap

Zout en peper naar wens

Snij enkele tomaten en een komkommer (of een deel) in kleine 

stukjes. Voeg wat olijfolie en citroensap toe

Aan dit basisrecept kun je naar wens enkele gewassen en 

afgedroogde slablaadjes toevoegen. Ook een fijn gesnipperd uitje, 

olijven, kleine stukjes augurk en kruiden etc kun je naar eigen wens 

toevoegen

.

.

.

Een goede en gezonde zomer !
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Numeri 19:1-22:1 l 87 verzen

Malbenhoekje

Parasja Choeqat
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Tamoez

VraagOnderwerpen

Iets over de parasja

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

Waarom werd het volk Israel door 

giftige slangen gebeten

De slang (op de staak) laat niet leven, maar het 
omhoog kijken naar HaSjem in de hemel laat leven

De slang doodt niet, de zonde doodt

?

Naast het huis van Rabbi Chanina ben Dosa was eens een gevaarlijke slang. Die slang verstopte zich in een kuil in de 
grond. De slang kwam bij elke voorbijganger plotseling tevoorschijn en beet. De slang snelde zich daarna naar het 

water. Op het moment dat de slang het water bereikte, stierf de gebeten voorbijganger. Wanneer de gebeten 
voorbijganger als eerste het water bereikte, ging de slang dood en was de voorbijganger gered. Helaas bereikte de 

slang altijd als eerste het water en zo stierven er veel gebeten voorbijgangers

De mensen kwamen naar Rabbi Chanina toe en vertelden hem over de gevaarlijke slang: 'Het is vreselijk dat die slang 
ons doodt! Wat moeten wij doen?' Vroegen de mensen met groot verdriet. Rabbi Chanina stond onmiddellijk op en ging 
naar de plaats waar de slang zich verstopte. Rabbi Chanina plaatste zonder een spoor van angst zijn been op de kuil 

van de slang. De slang kwam uit zijn schuilplaats tevoorschijn en beet in het been van Rabbi Chanina. HaSjem maakte 
toen onmiddellijk een bron met water onder het been van Rabbi Chanina en de slang viel dood neer! Rabbi Chanina 
nam de dode slang mee naar het leerhuis: 'Kijk, deze gevaarlijke slang waar iedereen zo bang voor was en waarvan 
iedereen zei dat het iedereen doodmaakte! De slang doodt niet, de zonde doodt! HaSjem redt diegene die niet heeft 
gezondigd. Iedereen zag het grote wonder dat HaSjem aan Rabbi Chanina ben Dosa had gedaan. Het was duidelijk 

dat een mens zich verre van de zonde moet houden

Rabbi Chanina ben Dosa leefde in de eerste eeuw in Galilea. Hij was een leerling van Rabbi Jochanan 
ben Zakkai. Hij was bekend om het verrichten van wonderen. Hij was zeer vroom en zeer arm .

.

.

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭
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Een goede en gezonde zomer !

Alle ingredienten tot een samenhangend deeg kneden. Het water als laatste beetje bij beetje 

toevoegen. Het deeg anderhalf uur onder een vochtige warme doek laten rijzen. Vervolgens 

16 ronde ballen uit het deeg vormen en deze met de handen plat maken tot een hoogte van 1 

centimeter. De pitabroodjes weer laten rijzen en 20-25 minuten in een voorverwarmde oven 

op 180 °C bakken

Mogelijke smakelijke toevoegingen

Aan een halve beker olijfolie een eetlepel za'atar toevoegen. Mengen en op de pitabroodjes 

strijken voordat zij in de oven gaan

1-2uien in kleine stukjes snijden. Hieraan een half glas olie, een theelepel paprika, en een 

halve theelepel zout toevoegen. Het mengsel over de pitabroodjes verdelen en in de oven 

plaatsen

Ruimschoots ketchup over de pitabroodjes strijken en plakjes olijven toevoegen. In de oven 

bakken

Ook gele kaas, champignons, kruiden ea kunnen naar eigen idee worden toegevoegd

1kilo gezeefd meel

eetlepel zout

eetlepel suiker

anderhalf eetlepel gist

halve beker olie

ongeveer 3 bekers lauw water

Pitabroodjes
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Numeri 22:2-25:9 l 104 verzen

Malbenhoekje

Parasja Balak
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Tamoez

VraagOnderwerpen

Iets over de parasja

Drie delegaties van Balak naar Bileam met 
verzoek het volk Israel te vervloeken

Bileam, de engel en de ezelin

Drie pogingen om het volk Israel te 
vervloeken

Bileam vertelde Balak over eindtijd

Zonde van Baal Peor en dochters van Moab

Pinchas doodde Zimri en Kozbi

24.0000doden gevallen

Er zijn vijf parasja's in de Tora die de naam van een persoon dragen: Noach (in Genesis), Jitro (in Exodus) 
en Korach, Balak en Pinchas (in Numeri). Noach was een rechtvaardige man. Jitro was de schoonvader van 

Mozes en had zich tot HaSjem bekeerd. Korach was weliswaar een zondaar, toch was hij een jood. De 
zonen van Korach waren tot HaSjem teruggekeerd. Pinchas was de man die voor de glorie van HaSjem had 
gestreden en wat met Balak? Balak was de koning van Moab en een grote jodenhater. Toch is de naam van 
Balak als naam voor de parasja vastgelegd. Balak is namelijk een hint naar omkering,'ithapcha': het kwade 

in het goede omkeren, duisternis in licht en bitter in zoet. Hoe is dat mogelijk? De Messias kwam uit het 
nageslacht van Balak voort! Ruth de Moabitische was namelijk de kleindochter van Balak. Ruth huwde met 

Boaz. Boaz was de vader van Obed. Obed was de vader van Isai en Isai was de vader van koning David. Uit 
het geslacht van David komt de Messias voort! Juist in parasja Balak wordt over de Messias geprofeteerd. 

'Een ster is van Jacob uitgegaan en een scepter zal uit Israel rijzen.' Numeri 24:17

Uit iets slechts kan iets goeds voortkomen

Wat verzocht Balak, de koning van 

Moab, van Bileam

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

?

.

Bileam en zijn ezelin onderweg
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Numeri 25:10-30:1 l 168 verzen

Malbenhoekje

Parasja 
pinchas
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Tamoez

VraagOnderwerpen

Iets over de parasja

Loon van Pinchas: verbond eeuwig 
priesterschap

Opdracht om de Midianieten te slaan

Telling van Israel na de plaag

Verdeling van land Israel door loting

Telling van Levieten

Dochters van Tslofchad

Aanstelling Jozua als opvolger van Mozes

Dagelijkse offers, offers voor sjabbat, 
nieuwe maand en feestdagen

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

In de vorige parasja hebben wij gelezen dat Pinchas de speer ter hand had genomen en daarmee Zimri, de 
vorst van de stam Simeon, en Kozbi, de dochter van Tsur, had gedood. Met deze daad had Pinchas de 

toorn van HaSjem afgewenteld

Pinchas had zich helemaal overgegeven om voor HaSjem te strijden. Hij had hiervoor zelfs zijn eigen leven 
geriskeerd. HaSjem had gezien hoezeer Pinchas van HaSjem hield en hoe erg Pinchas het vond dat de 
kinderen van Israel de wil van HaSjem overtraden. HaSjem zag de bereidheid van Pinchas om zijn eigen 

leven te riskeren. HaSjem gaf Pinchas en aan zijn nageslacht het verbond voor een eeuwig priesterschap. 
Pinchas zal priester zijn en al zijn zonen na hem zullen priesters zijn. Pinchas heeft heel lang geleefd. De 
joodse bronnen zeggen dat Pinchas de profeet Elia (Elijahoe) is. Elia was zo geweldig groot dat hij levend 
naar de hemel, naar het paradijs opsteeg. Elke seideravond (Pesach) komt de profeet Elia naar elk joods 

huis toe. Op de seideravond wordt de vijfde beker, de beker voor de profeet Elijahoe, ingeschonken. Ook bij 
de besnijdenis komt de profeet Elia en staat er een stoel voor hem klaar: de stoel van Elijahoe 

HaSjem heeft de profeet Elia vele malen gestuurd om joden te redden. De profeet Elia zal ook komen om 
ons de goede tijding van de komst van de Messias te brengen. Dat dit spoedig in onze dagen mag 

gebeuren

.

.

.

?Wie was Pinchas

Beker voor de profeet Elijahoe op de seideravond
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Een goede en gezonde zomer !

Cacaoballetjes

30biscuitjes

3-4eetlepels cacao

5-6eetlepels suiker

1beker lauw water

De biscuitjes grof verkruimelen. De cacao en de suiker aan het lauwe water toevoegen en 

goed roeren. De kruimels aan het gladde cacaomengsel toevoegen. Met de handen kleine 

balletjes vormen en (in manchetjes) op een platte schaal leggen. De gevormde cacaoballetjes 

kunnen eventueel door gemalen kokos of door hagelslag ed gerold worden. De cacaoballetjes 

tenminste een uur in de diepvries plaatsen. De cacaoballetjes zijn goed in de diepvries te 

bewaren

Aan het cacaomengsel kan ook een theelepel oploskoffie of een beetje likeur of zoete wijn 

worden toegevoegd

Limonana

Citroensap van 5 citroenen

5-10lepels suiker

1/4bosje verse nana/pepermunt

1liter water

.

.

.

.

In een karaf de suiker in het water oplossen. De citroensap en afgespoelde nana 

toevoegen en goed roeren. Enkele uren in de koelkast laten afkoelen. De limonana in 

drinkglazen (met ijsblokjes) schenken. Lekker verfrissend
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Numeri30:2-36:13l 112 en 132 verzen

Malbenhoekje

Parasja's Matot Masa'ee

VraagOnderwerpen

Iets over de parasja

Matot

Wetten voor het zweren van een eed 

Oorlog tegen Midian

Het reinigen van voorwerpen

Verdeling van de buit en de heffingen

Landsdelen voor stammen Gad en Ruben

Stammen Gad en Ruben voorop om land Kanaan te 
veroveren

Wat is een vrijstad

Hoeveel vrijsteden waren er

In parasja Masa'ee lezen wij over vrijsteden. Vrijsteden waren steden waar een moordenaar die onopzettelijk 
had vermoord kon vluchten. Het kon gebeuren dat twee vrienden in het bos waren om hout te kappen. De 
een zat onder de boom en de ander kapte met een beitel takken van de boom. Opeens liet het ijzeren deel 
van de beitel los. Het ijzer viel en raakte het hoofd van zijn vriend. Het bleek dat hij zijn vriend had gedood. 
Hij had dat zeker niet opzettelijk gedaan en hij had er zeer veel spijt van. Toch had hij iets vreselijks gedaan: 
hij had zijn vriend vermoord en daarmee was hij een moordenaar geworden. Echter een moordenaar zonder 
intentie. In zo'n geval kon de moordenaar naar een vrijstad vluchten. De wegen naar de vrijsteden waren 
gemakkelijk te vinden. De wegen naar de vrijsteden waren breed en met wegwijzers aangewezen. Zo kon de 
moordenaar die onopzettelijk had vermoord snel naar de vrijstad vluchten om aan de wraak van de familie 
van de vermoorde te ontkomen. De moordenaar moest tot aan de dood van de hogepriester in de vrijstad 
verblijven

Met deze parasja's hebben wij het vierde boek van Mozes afgesloten

Hebron, Sichem, Kadesj, Golan, Ramot en 
Batsar zijn de namen van de vrijsteden
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Av

٭

٭

٭

٭

٭

٭

?

?

.

?

.

Masa'ee

Lijst van reizen

Erven van het land en vernietiging van afgoderij

Grenzen van het land en verdeling van het land

Levietensteden

Vrijsteden en wetten van moordenaar

Dochters van Tslofchad huwen hun neven
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Schenk vruchtennectar naar keuze in een plastic bekertje. Plaats een plastic lepeltje of 
een waterijsstokje in het bekertje en laat dit enkele uren in de diepvries staan

150gram kant en klaar bladerdeeg uit de diepvries

100gram pure chocola in magnetron of au bain marie smelten

Een mengsel van kaneel (1 theelepel), suiker (½ beker) en een eigeel 
of een beetje olie

Rogalach

Bladerdeeg enkele uren in de koelkast laten ontdooien en in 10-12 driehoeken snijden. De 
driehoeken met gesmolten chocola of met kaneelmengsel bestrijken. De rogalach vanuit de punt 
oprollen en met eigeel bestrijken. De opgerolde rogalach op een ingevette bakplaat of op een 
bakplaat met bakpapier leggen. In een voorverwarmde oven op 180ºC 20-30 minuten bakken

Waterijsje
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