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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:

Enkele vragen 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 ●Wie dienden in de tabernakel en in de tempel?
met heel zijn hart en intentie bidt dan zal HaSjem
●Hoeveel maal sprenkelde de hogepriester op het
zijn gebed als een offer accepteren.
voorhangsel?
►Er zijn vier hoofdsoorten van offers: brandoffer, ●Wat is het langste woord in de parasja?
vredesoffer, zondoffer en schuldoffer. HaSjem
opende het boek Leviticus met de wetten voor de ●Welke dieren waren geschikt voor het
brandoffer?
brandoffers.
●Waaruit kon een vredesoffer bestaan?
►Alle offers moesten gezout worden voordat hun
vlees op het altaar werd verbrand.
●Welke twee dingen zijn verboden te eten?
● Wat mocht een arme als offer brengen?
►Het zondoffer moest een vrouwelijke geit of
schaap zijn; het schuldoffer mocht alleen een
mannetjes geit of schaap zijn.

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

De puzzel en
het eerste
puzzelstukje
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Welke van de vier blokjes vult het plaatje aan?
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