
 

VERTELPLAAT De onderdelen van de Misjkan zijn klaar, het Joodse 
volk brengt de verschillende onderdelen naar Mosjee.  

 

 Het Joodse volk had heel hard gewerkt om de onderdelen 
van de Misjkan te maken. Ze hadden voor het voorhof aan 
de voorkant een heel groot gordijn gemaakt waarop ze een 
kunstborduurwerk van hemelsblauwe, purperrode en 
karmozijnkleurige wol hadden gemaakt. Er werd met goud, 
zilver en ook met koper gewerkt. De kleren voor de 
kohaniem werden met de hand geweven en gebreid. Ook het  
borstschild van de koheen gadol, Aharon, werd van geweven 
wollen en linnen, rode, blauwe en gouden draden gemaakt. 
Daarna werden er vier rijen van drie heel bijzondere stenen 
in gouden kassen gezet, twaalf stenen samen. Op elke steen 
was de naam van een stam gegraveerd. Verder kreeg de 
koheen gadol een blauw soort jas met gouden belletjes en 
rode wollen granaatappeltjes en een mooie gekleurde 
gordel. Hij kreeg ook een tulband voor op zijn hoofd en een 
soort gouden diadeem waarop stond geschreven kodesj 
laShem, Heilig voor God. Deze diadeem werd met een 
blauwe band aan de tulband vast gemaakt. Toen alles klaar 
was en het precies was zoals God het had gezegd, gaf 
Mosjee het Joodse volk een mooie zegen. Daarna zette 
Mosjee de Misjkan op. Er was een wolk van God die boven 
de Misjkan hing. Telkens wanneer de wolk omhoog ging, 
trok het Joodse volk verder en wanneer de wolk niet 
opsteeg, bleef het volk op zijn plaats. Overal waar het 
Joodse volk naar toe ging, nam het de Misjkan met zich 
mee. God was altijd bij ze, zoals ouders bij hun kinderen 
zijn. 

  

MIDA Iemand beschermen. 

 Het Joodse volk werd geleid door de wolk van God, die ze 
telkens de weg wees. God beschermde het Joodse volk, door 
de wolk konden ze niet verdwalen. Beschermen wij ook wel 
eens iemand? Wie? Laat de kinderen voorbeelden geven. Je 
hondje, je kleine broertje of zusje, je vriend. Wat gebeurt er 
als je naar buiten gaat met ze en je beschermt ze niet, b.v. 
je let niet op bij het oversteken? Is er ook iemand die jou 
beschermt? Ouders zijn er om hun kinderen te beschermen. 
Wat zou er gebeuren als je ouders niet op je letten en niet 
voor je zorgen? 

  

 

ACTIVITEIT Spelletje: dirigentje. 

 
 

 Een dirigent is iemand die in een orkest de weg wijst. Hij 
leidt de mensen, net zoals de wolk het Joodse volk leidde en 
de weg wees. De kinderen zitten in de kring. Een kind gaat 
even op de gang staan. Een kind is de dirigent en maakt 
allerlei bewegingen die de andere kinderen nadoen, telkens 
verandert de dirigent de beweging ongemerkt en iedereen 
doet hem dan weer na. Degene die op de gang staat mag 
binnenkomen en raadt wie de dirigent is. Als variatie kunnen 
de kinderen tijdens de gebaren ook een liedje zingen. 
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