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

 
 
 
 
 
 
1. Maak de zinnen af. Kies uit deze woorden: 

 
leider - Aviram – opstand- Reoeveen - Levie – Joodse volk - belangrijke - Datan  – Korach - stammen 

 
_______________ is net als Mosje en Aharon afkomstig uit de stam _______________. 

Hij wil _____________ van het __________________ worden, en organiseert daarom 

samen met _______________ en _______________ uit de stam _______________ 

een _______________ tegen Mosje en Aharon. 250  _______________ mannen uit de 

overige __________ sluiten zich bij Korach aan.   
 

2. Waarom wil Korach volgens jou de nieuwe leider van het Joodse volk worden? 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

3. Kun jij uitleggen waarom zowel Korach met zijn volgelingen als Aharon met hun 
vuurpannen naar de ingang van de tent-der-samenkomst moeten komen? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

4. Weet jij waarom de Levieten een deel krijgen van de offers en de 
landbouwproducten? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Wat moet Aharon van Mosje doen om het Joodse volk te redden? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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De parasja verklaard … 

De drie leiders van de opstand tegen Mosje en Aharon komen uit 
de stammen Levie (Korach) en Reoeveen (Datan en Aviram). Zij 
hebben er om verschillende redenen belang bij om tegen de door 
de Eeuwige gekozen leiders in opstand te komen. Korach is een 
neef van Mosje en Aharon. Hij vindt dat hij evenveel recht heeft 
op het leiderschap. Datan en Aviram steunen de opstand, omdat 
zij hun rechten als eerstgeborenen hebben verloren aan de 
Levieten. Alle opstandelingen verdwijnen plotseling onder de 
grond en daarmee uit het Joodse volk. Kun jij uitleggen waarom 
de Eeuwige de opstandelingen zo zwaar heeft gestraft? 
 

Jouw antwoord: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Korach komt in opstand tegen Mosje en Aharon.  Op het eerste gezicht lijkt hij goede 
argumenten te hebben. Bij nader inzien blijkt dat hij handelt uit eigenbelang en jaloezie. 
Hij wil een goede indruk maken op het volk en zijn ware bedoelingen verborgen houden, 
aldus Rabbijn Elie Munk. 
 
Ibn Ezra legt uit dat de opstandelingen uit de stam Reoeveen de opstand van Korach 
steunen, omdat zij hun rechten als eerstgeborenen hebben verloren aan de Levieten. 
 
Volgens Rabbiner S.R. Hirsch besluit de Eeuwige de opstand te breken, omdat de 
opstandelingen het slagen van de missie van het Joodse volk in gevaar brengen. 
 
In Pirké Avot 5:20 staat: ‘Elk meningsverschil dat een heilig doel heeft, heeft een 
blijvend resultaat, maar meningsverschil dat dit niet heeft leidt tot niets. Wat is een 
voorbeeld van een meningsverschil met een heilig doel? Dat van Hillel en Sjammaj. En 
wat is een meningsverschil met een niet heilig doel? Dat van Korach en zijn aanhang.” 
 

?
 
 

Van de week 

Mosje zei tegen Korach: ‘Jij en heel je aanhang, wees morgen aanwezig vóór de Eeuwige, 
jij en zij en Aharon.’ Bemidbar 16:16 
 

Mosje roept de hulp in van de Eeuwige om het meningsverschil tussen hem 
en Korach op te lossen. Wie vraag jij om hulp als je begrijpt, dat je een 
ruzie of een probleem niet alleen kunt oplossen? 
 
Heb jij jouw antwoord al op het prikbord van JELED geplaatst? 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad? 
Nee, op naar parsjat Choekat. 
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 
 
Korach voelt zich in zijn eer aangetast, omdat hij van Mosje geen 
eretitel of speciale functie heeft gekregen. ‘Het is oneerlijk,’zegt hij. 
‘Ik ben de oudste zoon van Jitshar, de broer van Amram. De zoons 
van Amram – mijn neven Mosje en Aharon – zijn benoemd tot leider 
van het Joodse volk en hogepriester. Amram’s kleinzoon El’azar is 
benoemd tot koheen. Waarom ben ik niet benoemd tot koheen? Ik 
kan niet geloven dat de Eeuwige Mosje heeft opgedragen om de 
taken zo oneerlijk te verdelen. Volgens mij heeft Mosje het allemaal 
zelf bedacht.” 
 

1. Kun jij uitleggen wat wij bedoelen als wij zeggen dat Korach zich in zijn eer voelt 
aangetast? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Op een dag vraagt Korach’s vrouw aan hem: “Welke halacha heeft Mosje jullie vandaag 
geleerd?” 
Korach antwoordt: ‘Hij heeft ons de wetten van de tsietsiet geleerd, dat zijn de draden 
aan de hoeken van onze kleding. Eén daarvan moet hemelsblauw zijn’. 
‘Wat bedoel je met hemelsblauw?’ vraagt zijn vrouw. 
‘Mosje heeft gezegd dat wij tsietsiet aan de hoeken van onze kleren moeten maken, en 
dat er steeds één draad geverfd moet worden met hemelsblauwe verf. Die verf wordt 
gemaakt van de chilazon, dat is een soort slak. 
Korach’s vrouw: ‘Jullie leren vreemde wetten. Waarom moet je slechts één hemelsblauwe 
draad aan de hoeken van je kleren maken? Ik kan een kledingstuk voor jou maken dat 
helemaal hemelsblauw is.’ 
Korach krijgt een idee. Hij gaat met Datan, Aviram en 250 andere mannen in 
hemelsblauwe kleren op weg naar Mosje en Aharon. Als zij bij hen zijn aangekomen, zegt 
Korach tegen Mosje: ‘Jij hebt ons verteld dat wij tsietsiet met één hemelsblauwe draad 
aan de hoeken van onze kleren moeten maken. Wij hebben het veel beter gedaan. Onze 
kleren zijn helemaal hemelsblauw. Moeten wij nu ook nog hemelsblauwe tsietsiet 
hebben?’ Op deze manier probeert Korach Mosje belachelijk te maken, zodat de mensen 
zullen denken dat Mosje de wetten van de tsietsiet zelf heeft bedacht. 
 
2. Waarom wil Korach de mensen laten denken, dat Mosje de wetten van de tsietsiet 

zelf heeft bedacht? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Mosje antwoordt: “Ik heb van de Eeuwige gehoord, dat er ook tsietsiet met een 
hemelsblauwe draad aan een hemelsblauw kledingstuk moeten worden gemaakt.” 
 
3. Denk jij dat Korach erin is geslaagd om Mosje belachelijk te maken in de ogen van 

het Joodse volk? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Wo  ordzoeker 
 

aarde adama 
vuur eesj 
plotselinge 
sterfte

mageefa 
staf matè 
vuurpan machta 
zonde, schuld awon 
bloem pèrach 
bloesem tsiets 
wierook ketoret 
woede kètsef 

 
 
1. Zoek de woorden uit de woordenlijst. Kun jij ze allemaal vinden? 
 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

2. Omcirkel het woord dat zeven keer is gebruikt? Welke zeven letters blijven er over? 
 

______ * ______ * ______ *______ *______ * ______ * ______  

 

3. Welke twee woorden kun jij met deze letters maken? __________________________ 
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