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Malbenhoekje Parasja Wajiqra

Leviticus 1:1-5:26

111 verzen

Wat een vreugde; wij zijn inmiddels al bij het derde boek aanbeland! Het derde boek heet in het 

Hebreeuws Wajiqra en in de Nederlandse taal wordt het Leviticus genoemd. In dit derde boek lezen wij

over de mitswot en wetten van de offers die de priesters in de tabernakel en later in de tempel brachten. 

Dat was een tijd waarin de priesters en de Levieten hun dienst in alle reinheid en heiligheid uitvoerden. 

Dit derde boek wordt daarom ook wel het boek van de priesters genoemd.

Enkele woorden over de parasja:

►Nu de tempel niet meer bestaat is het gebed, 

tefilah, in plaats van de offers gekomen. Het 

gebed is de dienst van het hart en wanneer iemand

met heel zijn hart en intentie bidt dan zal HaSjem 

zijn gebed als een offer accepteren. 

►Er zijn vier hoofdsoorten van offers: brandoffer,

vredesoffer, zondoffer en schuldoffer. HaSjem 

opende het boek Leviticus met de wetten voor de 

brandoffers.

►Alle offers moesten gezout worden voordat hun

vlees op het altaar werd verbrand.

►Het zondoffer moest een vrouwelijke geit of 

schaap zijn; het schuldoffer mocht alleen een 

mannetjes geit of schaap zijn.

Enkele vragen over de parasja:

●Wie dienden in de tabernakel en in de tempel?

●Hoeveel maal sprenkelde de hogepriester op het 

voorhangsel?

●Wat is het langste woord in de parasja?

●Welke dieren waren geschikt voor het   

brandoffer?

●Waaruit kon een vredesoffer bestaan?

●Welke twee dingen zijn verboden te eten?

● Wat mocht een arme als offer brengen?

Verzamel de puzzelstukjes!

Het boek Leviticus,Wajiqra, bestaat uit tien parasja's en in elke aflevering van malbenhoekje over de 

parasja's van Wajiqra komt een stukje van de puzzel voor. Verzamel alle stukjes van de puzzel!

Sjabbat sjaloom

Jaïr
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?Welke van de vier blokjes vult het plaatje aan

De puzzel en 
het eerste 
puzzelstukje



Malbenhoekje
Parasja   Tsav

1

Onderwerpen in de parasja

Brandoffer●
Meeloffer●
Zondoffer●

Schuldoffer●
Vredesoffer●
Dankoffer●

Verbod op vet en bloed●
Zalving van tabernakel en●

 de voorwerpen en van de priesters
Inwijdingoffers●

Zeven inwijdingsdagen●

Vragen over de parasja

Wat droeg de hogepriester op zijn● 
?hoofd tijdens zijn dienst in de tabernakel

Bij welk voorwerp van de tabernakel●
? reinigden de priesters hun handen en voeten

?Hoeveel hoeken heeft het altaar●
?Welke soorten offers komen in de parasja voor●

Welke onderdelen van de●
 ?offers waren voor de priesters bestemd

?Wat mocht niet gegeten worden●

Iets over de parasja

De hogepriester is 
verplicht om tweemaal
daags een meeloffer te 

.brengen

Ieder mens is
 verplicht om een dankoffer

te brengen nadat
 hij op openlijke wijze 

hulp van de hemel 

:heeft ontvangen
.na ziekte ed

   16   
Adar 2  

  5776
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De puzzel en 
het tweede 

puzzelstukje

Sjabbat sjaloom

Jair

doolhof



Malbenhoekje
Parasja   Sjemini

1

Iets over de parasja

   23   
Adar 2  

  5776

Aaron klaagde niet en hij 
was voor zijn zwijgen 
beloond. Welke beloning 
ontving Aaron? Dat 
HaSjem verderop in vers 
8vv uitsluitend tot hem 
richtte over het verbod 
op drinken van wijn, 
Rasji

En Aaron zweeg Leviticus 10:3

De achtste dag van de inwijding•
Mozes en Aaron zegenen het volk•
Nadav en Avihoe offeren vreemd vuur•
De dood van Nadav en Avihoe•
Verbod op wijn voor priesters tijdens hun dienst•
Elazar en Itamar dienen in de tabernakel•
Reine en onreine dieren/vissen/gevleugelte•
Onreinheid door aanraken en dragen van een dood dier•
Onreinheid door aanraken van reptielen•
Verbod op eten van wormen en reptielen•

Vragen over de parasja

Onderwerpen in de parasja

Welke zonen van Aaron 
zijn in deze parasja 
gestorven
Aan welke tekenen moet 
een kosjere vis voldoen
Welke tekenen moet een 
rein dier bezitten

•

•

•

?

?

?
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De puzzel en 
het derde 

puzzelstukje
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Jair

?Hoeveel schapen tel je
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Onderwerpen in de parasja

Vragen over de parasja

Iets over de parasja

Malbenhoekje
Parasja  Tazria / Chodesj

   1   
Nisan  

  5776

٠Wetten van de barende 
vrouw

٠Aandoeningen op de huid 
van het vlees van de mens

٠Aandoeningen op het hoofd 
of op de baard van de mens

٠Aandoeningen op kleding 
en op huismuren

?٠Welke vogels komen in de parasja voor

?٠Welke soorten van melaatsheid kun je opnoemen

?٠Welke kleur kunnen de aandoeningen hebben

?٠Wanneer kan een melaatse terugkeren naar het kamp

Alleen de priester had de 

,autoriteit om de mens
kleding of huis melaats 

en melaatsvrij te verklaren

De melaatsheid was een
 :wonderbaarlijke ziekte

 Alleen een  plaatselijke 

verspreiding van deze 
ziekte maakte de mens onrein

De oorzaak van melaatsheid 
was gelegen in 

kwaadsprekerij 
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De puzzel en 
het vierde 

puzzelstukje
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Sjabbat sjaloom

Jair

?Wat vertelt het plaatje ons



Onderwerpen in de parasja

1

Malbenhoekje
Parasja  Metsora

   8   
Nisan  

  5776

Reinigingswetten van de 
melaatse: offer van 
vogels, wassen van 
kleding, scheren van 
haar en onderdompeling

 Aandoeningen op de 
huismuren en het 
reinigingsproces

   Wetten betreffende 
verschillende soorten 
van afscheidingen van 
het lichaam

●

●

●

Welke dieren moest de melaatse als offer brengen

Welke lichaamsdelen werden met het bloed van het offer bestreken

Waarom sprak HaSjem in Leviticus 14:34 over de aandoeningen van 
de huismuren in het land Kanaan

Omdat de Amorieten hun goudschatten in de muren van hun huizen 
hadden verborgen. Door de reinigingswetten moesten de huizen 
gesloopt worden en kwamen zo de goudschatten te voorschijn.

?

?

?

Vragen over de parasja

Nisan de lentemaand
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De puzzel en 
het vijfde 

puzzelstukje

2
Sjabbat sjaloom

Jair

In Leviticus 14:4 staat geschreven dat de melaatse twee reine 
vogels, cederhout, een stukje (tonglengte) karmozijnrode wol 
en hyssop moest nemen
Er moesten vogels geofferd worden omdat de 
melaatsheidaandoeningen een gevolg zijn van kwaadsprekerij 
dat door veel geklets veroorzaakt wordt. Vogels tsilpen immers 
onophoudelijk met hun stem. Cederhout was nodig omdat de 
melaatsheid een gevolg was van hoogmoedigheid. [De ceder is 
een hoge kaarsrechte boom en symboliseert hoogmoed] De 
karmozijnrode wol en de hyssop dienden als symbool voor 
zelfvernedering. Het woord voor karmozijnrood kan ook als 
worm gelezen worden. De worm die de bessen van de struik 
waaruit de karmozijnrode kleur werd gewonnen infecteerde. En 
de hyssop is een lage struik. Gebaseerd op Rasji
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Onderwerpen in de parasja

Vragen over de parasja

Malbenhoekje
Parasja  Acharee Mot

   29   
Nisan  

  5776

verbod op entree in Heilige der 
Heiligen

dienst hogepriester op Grote 
Verzoendag

gebod van vasten en verbod op 
werken op Grote Verzoendag

verbod op eten van bloed

gebod om bloed te bedekken

verbod eten van karkas

verboden relaties en hun straf

Over wiens dood wordt vermelding gemaakt in deze 
parasja

Met welke priesterkleding diende de hogepriester in het 
Heilige

Op welke dag in het joodse jaar valt Grote Verzoendag

Welke straf staat op iemand die bloed eet

?

?

?

?
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De puzzel en 
het zesde 

puzzelstukje
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Sjabbat sjaloom

Jair

A

1een zoon van Aaron

2weg

3voorzetsel

4voorzetsel

5klinker

6rijtuig

7soort papegaai

8voorzetsel

9eerste hogepriester

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

2 3

1rein dier

2lichaamsdeel

3rondom boerderij
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Malbenhoekje
Parasja  Kedosjim

Vragen over de parasja

RAFNNHP

ABOKAAL

MROLAMF

TEIHHHL

IECKOEA

ESTIERK

GCJPATE

Woordzoeker
Zoek tenminste tien reine dieren

6

Ijar

5776

1Hoeveel jaar mag er niet van de vruchten van de boom die 
geplant is, worden gegeten

2Welke straf staat op iemand die de Ov en de Jidoni vraagt? 
Leviticus 20:6

3Welk gebod geldt bij het aanschaffen van kleding

4Niet stelen. Van welk verbod is hier sprake? Het stelen van een 
mens of het stelen van geld?

?

?

Vrijwel elk vers in deze 
parasja bevat een verbod of 
een gebod
Heilig/Afgezonderd zullen 
jullie zijn
Geen struikelblok voor de 
blinde plaatsen
Eerlijke rechtspraak
Heb je medemens lief als 
jezelf
Geen kruising van dieren
Sjabbatheiliging
Eerlijke maten en gewichten
Straf op verboden relaties 
etc

Onderwerpen in de parasja

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
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De puzzel en 
het zevende 
puzzelstukje
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Jair

?Hoeveel bomen tel je en wat hebben bomen met de parasja te maken
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Malbenhoekje
Parasja  Emor

   13   
Ijar

  5776

●

●

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

●

●

?

?

?

?

O
n
d
e
rw

e
rp

e
n
 i n
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e
 p

a
ra

s
ja

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

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦



---------------------------

---------------------------

De puzzel en 
het achtste 

puzzelstukje
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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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Malbenhoekje
Parasja  Behar

  20    
                  

  5776
Ijar

Onderwerpen in de parasjaOnderwerpen in de parasja

Vragen over de parasjaVragen over de parasja

?Na hoeveel jaar komt het sjabbatsjaar

?Na hoeveel jaar komt het jubeljaar

gebod van sjabbatsjaar

gebod van jubeljaar

verkoop van huizen in 
land Israel en hun lossing

verbod op lening met 
rente

Hebreeuwse slaaf gaat vrij 
uit in jubeljaar

Het jubeljaar leert de rijke 

man bescheidenheid

Het jubeljaar geeft de 

arme man, de slaaf hoop

Iets over de parasjaIets over de parasja
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De puzzel en 
het negende 
puzzelstukje

2

Sjabbat sjaloom

Jair

moeder:waarom trek je je schoenen niet aan

kind:mijn schoenen wachten hun poetsbeurt af

moeder:zijn er dingen die je bang maken

kind:nee, ik ben nergens bang voor want HaSjem is 
altijd om mij heen en verder heb ik een tsitsit



Zoek
10

verschille
n

VROLI J K LAG BAOMER



Malbenhoekje
Parasja Bechoeqotaj

   27   

  5776

1

Vragen over de parasja

?Hoeveel is een man waard in elk stadium van zijn leven

?Hoeveel is een vrouw waard in elk stadium van haar 
leven

Voor de rekenmeesters onder de lezers

Bij wie daalt de waarde op oudere leeftijd naar 
verhouding meer, bij de man of bij de vrouw?

Onderwerpen in de parasja

De zegeningen voor 
degene die Tora leert en 
de mitswa's naleeft

En wanneer jullie niet 
naar HaSjem luisteren, 
dan

De waarde van een 
mens, dier, veld en huis

Tiende van het vee

...

Ijar 

---------------------------

---------------------------

 Het laatste 
puzzelstukje



Eerste letter van het zevende woord in het derde onderwerp van de parasja

Derde letter van het woord vragen

Laatste letter van het vierde woord in de eerste vraag

Eerste letter van het derde woord in de derde vraag

Eerste letter van het tweede onderwerp

Zestiende letter van het alfabet

Tweede letter van het laatste woord in de derde vraag

Eerste letter van het tweede woord in de tweede vraag

Tweede letter van de naam van de parasja

Laatste letter van het derde onderwerp

Eerste letter van het vierde onderwerp

Laatste letter van het vierde onderwerp

Vierde letter van het vijfde woord in de eerste vraag

Laatste letter van het vijfde woord in het derde onderwerp

2

S
ja

b
b
a

t 
s
ja

lo
o
m

Welke zin komt hier tevoorschijn

De vierde letter van de naam van de parasja

De vierde letter van het woord onderwerpen

De 20e letter van het alfabet

De eerste letter van de naam van de parasja

Eerste letter van het woord onderwerpen

Vijfde letter van het alfabet

Derde letter van het woord rekenmeesters

Hiermee hebben wij

afgesloten


	Slide 2
	Slide 1
	Slide 2
	page0
	Slide 2
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 1
	Slide 1
	Slide 2

