Malbenhoekje
Parasja’s Wajakhel en Pikoedee
Exodus 35:1-38:20 en 38:21-40:38
122 en 92 verzen
27 Adar 5777

Onderwerpen

Vragenhoekje

Parasja Wajakhel
Mozes vergaderde het volk: gebod op
het houden van de sjabbat en opdracht
om bijdragen aan de tabernakel te
geven
Opsomming van de bijdragen van het
volk aan de tabernakel
Bijdragen van de vorsten aan de tabernakel
Het maken van de tabernakel en de
bijbehorende voorwerpen

Parasjahoekje

In de parasja leren wij over de rustdag. Wat
is de naam van de rustdag?
In de parasja begon het volk Israel met de
bouw van de ............?
Welke drie metalen werden voor de tabernakel gebruikt?
Waar werd zilver voor gebruikt?
Waar was het waterbassin van gemaakt?
En wie had daaraan bijgedragen?

Plaatje

Parasja Wajakhel
‘Mozes bracht de gehele vergadering van de
kinderen van Israel bijeen.’ (Exodus 35:1)
Dit was op de morgen na de Grote Verzoendag,
de dag waarop Mozes de berg Sinai afkwam
met de nieuwe set van stenen tafels. (Rasji)
‘Mozes bracht de gehele vergadering van de
kinderen van Israel bijeen, en zei tegen
hen......een volledige rustdag voor HaSjem.’
(Exodus 35:1-2)
Dit leert ons dat Mozes het gebruik om op
sjabbat bij elkaar te komen, instelde om naar
de lezing van de Tora te luisteren. (Midrasj)
De bouw van de tabernakel had als doel om
een aardse woonplaats voor HaSjem te maken.
De kandelaar, die de bron van het licht is,
symboliseert het licht van de wijsheid.

Sjabbat sjaloom
Sjabbat HaChodesj
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Onderwerpen

Vragenhoekje

Parasja Pikoedee
De hoeveelheden van goud, zilver en koper
voor de tabernakel
Het maken van de priesterkleding
Het brengen van alle onderdelen van de tabernakel naar Mozes
De oprichting van de tabernakel op 1 Nisan in
het tweede jaar van de uittocht

Wat was de hoeveelheid goud die voor de
bouw van de tabernakel werd gebruikt?
Welke voorwerpen waren van goud of
deels van goud gemaakt?
Waarop waren de namen van de twaalf
stammen gegraveerd?
Wat hing onderaan de mantel van de
hogepriester?
Wat was de functie van de wolkkolom?

Parasjahoekje
Parasja Pikoedee
De Tora geeft de tabernakel ook de naam van de
tabernakel van de getuigenis (Exodus 38:21). De
tabernakel in zijn bestaan getuigt in wezen van
de vergeving van de zonde van het gouden kalf.
Tijdens de zeven inwijdingsdagen die voor 1
Nisan voorafgingen, richtte Mozes zeven maal
de tabarnakel op en brak de tabernakel zeven
maal af. Dat was een voorbode voor de zeven
heiligdommen die het volk Israel ten dienste
zouden staan: de tabernakel in de woestijn, de
tabernakel in Gilgal, in Sjiloh, in Nob en in
Gibeon en de eerste en de tweede Tempel in
Jeruzalem.
‘.......met de namen van de zonen van Israel.’
(Exodus 39:6)
Er waren enkele zonen van Jacob die een
leidersfunctie hadden: Juda was de vader van
koninklijke lijn van het huis van David, Levi was
de vader van de priesterlijn en Jozef had de
leiding over zijn broers na de dood van Jacob.
Toch is de volgorde die op de shohamstenen
verschijnt de volgorde van geboorte en niet van
de voornaamheid of belangrijkheid. Dat benadrukt de gemene deler en verenigt alle stammen
dat zij allemaal de zonen van Jacob zijn.

Puzzelhoekje
Vul acht van de elf parasjanamen van Choemasj
Sjemot, het boek Exodus in.

Sjemot, Wa’era, Bo, Besjalach, Jitro, Misjpatim,
Teroemah, Tetsaweh, Ki Tisa, Wajakhel, Pikoedee

Sjabbat sjaloom
Sjabbat HaChodesj

