
Malbenhoekje
Parasja Matot

Numeri 30:2-32:42

112 verzen

Onderwerpen

Parasjahoekje

Vragenhoekje

Sjabbat sjaloom

Wetten voor het zweren van een eed 

Oorlog tegen Midian

Het reinigen van voorwerpen

Verdeling van de buit en de he!ngen

Landsdelen voor stammen Gad en Ruben

Stammen Gad en Ruben voorop om land 

Kanaan te veroveren

'Mozes zond hen naar het leger…….hen en Pinchas 

de zoon van Elazar de priester…' (Numeri 31:6)

HaSjem had Mozes daarmee opgedragen en Mozes 

stuurde anderen?! Omdat Mozes in het land Midian 

[bij zijn schoonvader Jetro] was opgegroeid dacht 

hij:'Het is niet goed dat ik iemand zal stra$en die 

goed voor mij is geweest.' Het gezegde gaat immers 

dat je geen steen gooit in de bron waarvan je hebt 

gedronken. (Midrash Rabbah)

'Mozes stuurde…. Pinchas de zoon van Elazar de 

priester…' (Numeri 31:6)

Waarom stuurde Mozes juist Pinchas? Hij zei: 

'Degene die de mitswa (gebod) is begonnen zal het 

ook voltooien.' Het was Pinchas die de toorn van 

HaSjem had weggenomen bij het slaan van de 

Midianitische vrouw en laat hem nu deze heilige 

taak voltooien. (Midrash Rabbah-Rasji)

'….en de halve stam Menasse…' (Numeri 32:33)

Het was Menasse die de beker van Jozef in de buidel 

van de ezel van Benjamin had gelegd. Hij veroor-

zaakte daarmee de scheuring van de kleren van de 

zonen van Jacob. (Genesis 44:13)

Daarom is ook de stam van Menasse in tweeën 

gesplitst. De ene helft van de stam Menasse bevond 

zich aan de westkant van de Jordaan en de andere 

helft aan de oostkant van de Jordaan. (Midrash 

Rabbah)

Uit hoeveel soldaten bestond het leger van 

het volk Israel in hun strijd tegen Midian?

Wie was de aanvoerder van het leger?

Hoe werd de buit onder de soldaten en onder 

het volk Israel verdeeld?

Hoe groot was de portie die de priesters 

ontvingen? En de Levieten?

Welke stammen bezaten een grote hoeveel-

heid vee? Waar wilden zij zich vestigen?

Plaatje

Wij bevinden ons nu in de periode van de drie 

weken. In deze weken rouwt het joodse volk om 

de verwoesting van de Tempel.  Tegelijkertijd 

verwacht het joodse volk met vol vertrouwen de 

komst van de Messias en de bouw van de nieuwe 

Tempel.



Malbenhoekje
Parasja Masa’ee

Numeri 33:1-36:13

132 verzen

Onderwerpen

Parasjahoekje

Vragenhoekje

Sjabbat sjaloom

Lijst van reizen

Erven van het land en vernietiging van afgod-

erij

Grenzen van het land en verdeling van het 

land

Levietensteden

Vrijsteden en wetten van moordenaar

Dochters van Tslofchad huwen hun neven

'Deze zijn de reizen van de kinderen van 

Israel…' (Numeri 33:1)

De tweeënveertig 'stopplaatsen' van Egypte 

naar het Beloofde Land worden in het leven 

van elke jood herleefd: vanaf het moment dat 

de ziel bij de geboorte naar de aarde daalt tot 

aan het moment dat de ziel bij de dood weer 

terug naar de Bron keert.

(Rabbi Israel Baal Shem Tov)

Hoeveel stopplaatsen heeft het volk Israel 

tijdens hun veertigjarig verblijf in de woestijn 

aangedaan?

Kun je enkele stopplaatsen noemen?

Welke instructies ontving het volk Israel 

aangaande het land Kanaan?

Hoeveel steden moesten apart gezet worden 

voor de Levieten?

Wat is een vrijstad?

Hoeveel vrijsteden moest het volk Israel aan- 

wijzen?

Vanaf de uittocht uit Egypte tot aan het 

verzenden van de verspieders vanuit Ritma in 

het begin van het tweede jaar heeft het volk 

Israel veertien stopplaatsen aangedaan. Vanaf 

de dood van Aaron de hogepriester op de 

berg Hor in het laatste jaar heeft het volk 

Israel nog acht stopplaatsen aangedaan. Zo 

blijven er nog twintig stopplaatsen voor de 

resterende achtendertig jaar in de woestijn 

over.  Volgens de Midrasj verbleef het volk 

Israel daarvan negentien jaar in Kades en de 

overige negentien jaar trok het volk Israel 

door de woestijn.

Puzzelhoekje

A  H  C  E  T  O  L  A  A  H  E  B

E  B  H  D  G  I  C  N  W  J  C  A

E  C  O  S  A  N  I  C  Z   V   I  M

A  H  E  S   J  E  L  A  C  H  K   I

S  D  K  R  S  A  H  C  N  I   P  D

A  J  A  C  F   Y  E  K  A  L  A  B

M A T  O  T  N  M  I  D  Z  N  A

P  V  H  C A  R  O  K  I   N  N  R

Woordzoeker

Zoek de namen van de parasja’s: Bamidbar, Naso, 

Behaalotecha, Sjelach, Korach, Choekat, Balak, 

Pinchas, Matot en Masaee. Hiermee hebben wij het 

vierde boek van de Tora afgesloten.


