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Vergadering 

 
 

In parasjiot Wajakheel en Peikoedee roept Mosje alle kinderen van 
Jisraeel in vergadering bijeen en zegt tegen hen: “Dit zijn de 
geboden die de Eeuwige  mij heeft opgedragen om ze tot uitvoering 
te brengen.” Hij begint met het geven van een waarschuwing. De 
kinderen van Jisraeel moeten de sjabbat houden. Zij mogen op de 
zevende dag niet werken en geen vuur maken. De sjabbat is zo 
heilig voor de kinderen van Jisraeel, dat zij op die dag zelfs niet aan 
het misjkan (draagbaar heiligdom als ‘Woning’ van God) mogen 
werken.      

 

 
 
 

‘Woning’ van God  
 
 
 

 

Vervolgens vertelt Mosje op welke manier het miskan gebouwd 
moet worden en vraagt hij aan de kinderen van Jisraeel om naar 
vermogen en zoals hun hart hen ingeeft, kostbaarheden af te staan 
voor de bouw van het misjkan. Het Joodse volk geeft zoveel, dat 
Mosje hen uiteindelijk moet vragen om te stoppen met het geven 
van: goud, zilver, koper, gekleurde wol, fijn linnen, geitenhaar, 
ramsvellen, tachasjvellen, acaciahout, olijfolie voor de verlichting, 
specerijen voor de zalvingsolie, geurige kruiden voor de wierook en 
kostbare edelstenen. De bouw van het misjkan kan beginnen. 
Om alles precies volgens de geboden van God te laten verlopen, 
worden Betsalel en Aholiaw aangesteld om leiding te geven aan de 
werkzaamheden in het misjkan. Iedereen geeft vrijwillig en helpt 
mee: kinderen en volwassenen, mannen en vrouwen, gewone 
mensen en vorsten. De deskundigen onder de werklieden maken 
onder leiding van Betsalel en Aholiaw de tent der samenkomsten 
met alles wat erbij hoort en de kleding van de kohaniem precies 
naar de geboden van God. 

 

 

Klaar is … K  Mosje 
 

Als het werk voor het misjkan, alle voorwerpen en kleding gedaan is, 
brengen de kinderen van Jisraeel het misjkan naar Mosje. Mosje 
bekijkt nauwkeurig wat er door het Joodse volk is gemaakt. Hij ziet 
dat alles precies is zoals God het hem heeft opgedragen en zegent 
zijn volk.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolkzuil en vuurzuil 
 

Nu alles klaar is, kan het misjkan op aanwijzingen van Mosje door de 
Levieten worden opgebouwd en ingericht. Mosje kleedt de 
kohaniem. Tenslotte richt Mosje het misjkan in en brengt hij met 
een kleed van wol en fijn linnen een scheiding aan tussen het Heilige 
met het altaar, de tafel en de menora aan de andere kant en het 
Allerheiligste met de ark aan de andere kant. Daarmee heeft hij zijn 
werk tot een goed einde gebracht. 
Nu bedekt de wolkzuil van de Eeuwige de tent der samenkomsten. 
Telkens als de wolkzuil opstijgt, trekt Mosje met zijn volk verder. 
God trekt namelijk voor het Joodse volk uit, overdag in een wolkzuil 
om hun de weg te wijzen en ’s nachts in een vuurzuil om ze bij te 
lichten, zodat de kinderen van Jisraeel bij dag en nacht kunnen 
reizen. 
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(35:1) Mosje riep de gemeenschap van de Kinderen van Jisraeel in vergadering 
bijeen en zei tegen hen: “Dit zijn de geboden die de Eeuwige mij heeft 
opgedragen om ze tot uitvoering te brengen.” 


