
Malbenhoekje
Parasja 

Exodus 1:1-6:8

146 verzen

27  Sjewat  5777

Onderwerpen

Verhalenhoekje

Vragenhoekje

Puzzelhoekje

Sjabbat sjaloom

Malbenhoekje
Parasja Teroemah

Exodus 25:1-27:19

96 verzen

6 Adar  5777

Onderwerpen

Verhalenhoekje

Vragenhoekje

Puzzelhoekje

Sjabbat sjaloom

Opdracht om tabernakel en bijbehorende 

voorwerpen te maken

Het maken van de ark, de tafel en de kande-

laar

Het maken van de gordijnen van de taber-

nakel en de planken

Het maken van het koperen altaar

Het maken van het voorhof: schermen, 

pilaren en voetstukken

Welke voorwerpen die in de tabernakel 

stonden kun je noemen?

Hoe werd de kandelaar gemaakt? Hoeveel 

armen had de kandelaar?

Wat waren de afmetingen van de ark? Wat 

valt daarbij op?

Hoeveel dakbedekkingen had de taber-

nakel? Waar waren zij van gemaakt?

Er werden vijftien soorten materialen voor 

de bouw van de tabernakel gebruikt. Kun je 

enkele noemen?

Welke kleuren komen in de parasja voor?

De woonplaats van HaSjem

In de parasja werd het volk Israel opgedragen om 

de tabernakel te maken. De tabernakel was hierin 

bijzonder dat zij verplaatsbaar was. De tabernakel 

kon elk moment opgevouwen worden voor het 

vervolg van de reis in de woestijn. Zo ging dat 

veertig jaar lang in de woestijn en ook deels in de 

jaren daarna in het land Kanaan. De tabernakel 

verplaatste zich samen met het volk Israel.

De tabernakel was een heilige plaats waarin de 

Verschijning van HaSjem aanwezig was. Zodra de 

tabernakel werd opgevouwen voor de reis 

verdween de heiligheid van de plaats waarop de 

tabernakel had gestaan. De grond werd weer 

gewoon woestijn. De kamelen die nu in de Sinai 

woestijn rondlopen ontheiligen de vroegere 

heiligheid van de tabernakel niet.

De tempel bezat heiligheid van een hoger niveau. 

In de tempel drong de heiligheid ook tot de 

grond van de Tempelberg door. Tot op de dag van 

vandaag is het verboden om naar de Tempelberg 

te gaan zonder zich eerst te reinigen met de as 

van de rode heifer. Deze as is in onze dagen niet 

beschikbaar. Wij zullen daarop moeten wachten 

tot de komst van de Messias.

De derde tempel zal nog een hogere graad van 

heiligheid bezitten. De derde tempel zal in zijn 

geheel heilig zijn en zal voor eeuwig zijn om nooit 

meer verwoest te worden. 

Vul de volgende woorden in:

Tabernakel, pilaar, kandelaar, voetstuk, 

voorhof, altaar, tafel, paars, zilver,  koper, ark


