
 

VERTELPLAAT Am Jisraeel komt met allerlei materiaal voor de bouw 
van de Misjkan, onder leiding van Betsalel wordt de 
Misjkan gebouwd. 

 

 Mosjee vroeg aan het Joodse volk of iedereen wat wilde 
geven, want er werd een Misjkan gebouwd. De Misjkan was 
een heilig, bijzonder soort huis, een woning ter ere van God, 
die mee werd genomen bij de tocht door de woestijn. De 
Misjkan kon makkelijk worden afgebroken en weer worden 
opgezet. Deze Misjkan was gemaakt van prachtige 
blauwrode kleden, waar gouden draden doorheen zaten, 
gekleurde dierenhuiden en schitterende houten  planken, die 
met een laagje goud bedekt waren. In de Misjkan stond de 
heilige Arke, een soort kist die met goud bekleed was. In die 
kist werden de twee stenen tafelen bewaard. Aan de 
buitenkant van de Arke waren twee soorten engelen van 
goud gemaakt. Er was ook een kandelaar met 7 lichten, die 
gemaakt was van 1 stuk goud. Verder waren er nog allerlei 
andere prachtige voorwerpen, die in de Misjkan gebruikt 
zouden worden. De mensen gaven heel veel dingen zoals 
goud, zilver, koper, wol, linnen en geitenhaar. God had 
Betsalel uitgekozen om er een heel mooi Misjkan van te 
maken. Betsalel kreeg ook hulp van andere goede 
timmermannen, bouwers, wevers, etc. 
Ook werden er speciale kleren voor Aharon en zijn zonen 
gemaakt, zoals God dat had gezegd. 
Toen alles klaar was en het er prachtig uitzag en precies was 
zoals God had gevraagd, zegende Mosjee het Joodse volk. 

  

MIDA Hidoer mitsva, een mitsva zo mooi mogelijk doen. 

 In de sidra zien we dat het niet goed genoeg was om voor 
de Misjkan een gewone simpele tent te maken. Het werd iets 
heel bijzonders en iedereen deed zijn best om er iets heel 
bijzonders van te maken. Waarom? Omdat het ter ere van 
God was. Als je een mitswa doet, kun je dat gewoon doen, 
of je kunt er heel bijzonder je best voor doen. Bijvoorbeeld: 
het is een mitswa om sjabbat te vieren, nu kun je “gewoon” 
sjabbat vieren, maar je kunt er ook iets bijzonders van 
maken. Hoe? Laat de kinderen wat voorbeelden bedenken 
als een extra mooi tafelkleed, bijzonder lekker eten, speciale 
kleren voor sjabbat, je schoenen van tevoren poetsen, 
mooie sjabbatkaarsen. We noemen dit Hidoer mitswa, we 
doen de mitswa niet zomaar, maar we doen het zo mooi 
mogelijk. Ander voorbeeld: Soekot, we bouwen een soeka, 
maar maken er iets bijzonders van door hem mooi te 
versieren en we kopen b.v. niet een gewone, maar juist een 
mooie loelav en etrog 

  

 

ACTIVITEIT Samenwerken: puzzel maken. 

 
 

 Net zoals in de sidra. We hebben 1 grote puzzel, ieder krijgt 
een stuk. Hoe krijgen we de puzzel heel? Gaan we door 
elkaar rennen en roepen of is er een andere manier om 
samen de puzzel heel te krijgen? Wie heeft er een idee? 
Bespreek de mogelijkheden en kijk samen wat de beste 
methode is. Probeer of de puzzel zo te maken is. 
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