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Bemidbar - 


 

 
 

Bemidbar 1:1-4:20 

 
 
 
 
 

Lees de samenvatting van parsjat Bemidbar. 
Beantwoord daarna de vragen. 

 
 
 
 
 
 
1. Mosje en Aharon moeten een volkstelling houden. Op welke manier hebben zij het 

Joodse volk geteld? 
 

_______________________________________________________________________ 
 

2. Welke stam is apart geteld? Kun jij uitleggen waarom deze stam apart is geteld? 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

3. In het legerkamp hebben alle stammen een vaste plaats, die wordt aangegeven met 
hun vaandel.  Zet de namen van de 12 stammen bij de juiste legergroepen. 

 
Benjamin - Asjer - Dan - Gad – Jehoeda – Jissachar – Menasje – Naftalie – Re’oeven – Sjimon – Efrajiem - Zevoeloen 

 
 (Oostwaarts)   (Zuidwaarts) 

 _______________  _______________ 

 _______________  _______________ 

 _______________  _______________ 

  
 Kohaniem Levieten   
 
 
 Levieten Levieten 
  

 (Noordwaarts)   (Westwaarts) 

 _______________  _______________ 

 _______________  _______________ 

 _______________  _______________ 

 
4. Waarom is deze indeling van het kamp volgens jou zo belangrijk voor het hele 

Joodse volk? 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Bemidbar  Naso  Beha’alotecha  Sjelach Lecha  Korach  Choekat  Balak  Pinchas  Matot  Masee 
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De parasja verklaard … 

 
Parsjat Bemidbar staat in het teken van tellen en organiseren. 
Alle kinderen van Jisraeel – uiteindelijk ook de Levieten - worden 
geteld. Bovendien krijgen alle stammen een taak en een plek 
toegewezen in het legerkamp. Ook als het Joodse volk op reis 
gaat, heeft elke stam een eigen taak en een eigen plek in de 
lange, indrukwekkende rij mensen. Waarom is dat eigenlijk zo 
belangrijk? Waarom is het nodig om het Joodse volk te 
organiseren in legergroepen met vaandels? 
 
 

Jouw antwoord: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Het legerkamp en de indeling daarvan moeten volgens Jehoeda Halevi worden 
vergeleken met een menselijk lichaam en de ledematen (= armen en benen); wat het 
Misjkan is voor het legerkamp, is het hart voor het lichaam. 

Na de oprichting van het Misjkan en bij het naderen van het Beloofde Land hebben de 
kinderen van Jisraeel volgens Schadal de wens uitgesproken om zich over groepen met 
vaandels te verdelen, zodat iedereen zijn plaats kent en het Beloofde Land op een 
ordelijke manier kan worden ingenomen. Zij willen niet overkomen als een groep 
weggelopen slaven, maar als een goed geoefend leger. Het tellen van de manschappen is 
ook bedoeld om het Joodse volk goed te organiseren. 

?
 
 

van de week 

De kinderen van Jisraeel moeten zich legeren, ieder bij zijn vaandel, waarop de 
emblemen van hun voorvaderlijke stamhuizen; op enige afstand zullen ze zich rondom 
de tent-der-samenkomsten legeren. Bemidbar 2:2 
 

 
Als jij een familiewapen of vaandel zou mogen ontwerpen, hoe zou dat er 
dan uit zien? Welke kleuren, herkenningstekens of afbeeldingen zou jij voor 
jouw familie kiezen? 

 
 
Heb jij jouw antwoord al op het prikbord van JELED geplaatst? 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad? 
Nee, op naar parasja Naso. 
Ja, stel je vraag aan JELED. 

 
Stuur een e-mail met de vraag naar edu@nik.nl en je krijgt vanzelf antwoord. 
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Midrasj 
 
 
Als het Joodse volk na de uittocht uit Egypte bij de Rietzee aankomt, 
wil geen van de stamvorsten zijn stam als eerste door de Rietzee 
leiden. Zij weten dat Farao er met zijn leger aankomt, maar toch zegt 
de ene stamvorst tegen de andere: “Wij gaan niet als eerste in het 
water.” Terwijl zij daar met elkaar staan te praten, springt Nachsjon 
ben Aminadav uit de stam van Jehoeda als eerste in de Rietzee. Hij 
wordt op de voet gevolgd door zijn hele stam. Daarop volgen alle 
andere stammen. 
 

 
1. Kun jij uitleggen waarom de stam Jehoeda een afbeelding van een leeuw in het 

vaandel draagt en door onze geleerden als leider over de andere stammen wordt 
gezien? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Als het Joodse volk door de woestijn trekt, leidt de stam Jehoeda de voorste legergroep, 
de stam Re’oeven de tweede legergroep, de stam Efrajiem de derde legergroep en de 
stam Dan de achterste legergroep. Elke stam draagt zijn eigen vaandel (= degel ), 
maar de vaandels van de vier genoemde stammen zijn volgens onze geleerden iets 
groter dan die van de andere stammen. De degaliem (= vaandels) zijn niet zomaar 
vlaggen, maar zijden vaandels in de kleuren van de twaalf kostbare stenen uit de 
borstplaat van de Koheen Gadol. 
 
2. Waarom denk jij dat de vaandels van de stammen Jehoeda, Re’oeven, Efrajiem en 

Dan groter zijn dan die van de andere stammen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Volgens onze geleerden verwijzen de vier legergroepen naar de vier engelengroepen: 

a. Jehoeda, Jissachar en Zevoeloen (oost) – de engelengroep onder leiding van Gavriël 
b. Re’oeven, Sjimon en Gad (west) – de engelengroep onder leiding van Refaël 
c. Efrajiem, Menasje en Benjamin (zuid) – de engelengroep onder leiding van Michaël 
d. Dan, Asjer en Naftali (noord) – de engelengroep onder leiding van Oeriël.  

 
Onze geleerden leggen uit waarom het Joodse volk zo blij was met hun vaandels: “Als wij 
onze vaandels dragen, zijn wij net als de engelen over vier groepen verdeeld en dan 
voelen wij ons alsof wij zijn als de engelen, dichterbij de Eeuwige”. 
 
3. Kun jij in je eigen woorden uitleggen wat onze geleerden hiermee bedoelen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Wo  ordzoeker 
 

vlag, vaandel dègel 
westwaarts jamma 
woestijn midbar 
oostwaarts mizracha 
legerkamp machane 
stam mattè 
aantal, 
nummer

mispar 
familie misjpacha 
noordwaarts tsafona 
zuidwaarts teemana 

 
Schuif de letters van rechts naar links. Kun jij alle woorden vinden? 
Schrijf het woord ernaast in het Hebreeuws en het Nederlands. 
 

voorbeeld    ←  ochtend 
 
 

      ←  
____________________ 

         

      ←   
____________________ 

         

      ←   
____________________ 

         

      ←   
____________________ 

         

      ←   
____________________ 

         

      ←   
____________________ 

         

      ←   
____________________ 

         

      ←   
____________________ 

         

      ←   
____________________ 

         

      ←   
____________________ 

 


