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Volkstelling 

 
 
 
 

Parsjat Kie Tisa begint met het noemen van de regels voor een 
volkstelling. God verbiedt Mosje om de kinderen van Jisraeel te 
tellen. Hij geeft hem de opdracht om iedereen een halve sjekel 
(munt) te laten betalen. Door het aantal munten te tellen, weet 
Mosje uit hoeveel mensen het Joodse volk bestaat. Mosje krijgt ook 
de opdracht om een wasbekken met daarbij een koperen onderstel 
te laten maken, zodat Aharon en zijn zonen in het Misjkan hun 
handen en voeten kunnen wassen. 

 
 

Betsalel en Aholiav 
 

Mosje stelt in opdracht van God twee mannen aan om leiding te 
geven aan de werkzaamheden in het Misjkan. Betsalel uit de stam 
van Jehoeda krijgt tot taak om allerlei ontwerpen voor gouden, 
zilveren en koperen voorwerpen te maken en uit te voeren. Verder 
is hij verantwoordelijk voor het bewerken van edelstenen en hout. 
Aholiav uit de stam van Dan krijgt tot taak om de ark voor de tien 
geboden en het deksel ervan, de tafel voor de broden, de gouden 
menora, het gouden altaar en de kleren van de kohaniem te 
maken. Betsalel en Aholiav maken de voorwerpen precies naar de 
geboden van God. 

 
 

Sjabbat 
 

Mosje herinnert het joodse volk eraan dat zij zich aan de sjabbat 
moeten houden. De kinderen van Jisraeel mogen zes dagen werken 
aan de bouw van het misjkan, maar de zevende dag moeten zij 
uitrusten van hun werk. 

 
 

 
 

Stenen platen 
 
 
 
 
 

Het gouden kalf 
 
 
 
 
 
 
 

In parsjat Misjpatiem heb je kunnen lezen, dat God tegen Mosje 
zegt: “Kom naar boven, naar Mij, de berg op en blijf daar’. Mosje 
doet wat de Eeuwige van hem vraagt en is veertig dagen en veertig 
nachten met God op de berg Sinai. Mosje krijgt twee stenen platen 
met daarop Gods wetten en voorschriften voor het Joodse volk. God 
zegt tegen Mosje: “Ga naar beneden, want jouw volk, dat jij uit het 
land Egypte hebt gevoerd, heeft iets slechts gedaan.” 
Mosje gaat naar beneden op weg naar zijn volk. Hij ziet dat zij een 
gouden kalf hebben gemaakt en er omheen dansen. Mosje is heel 
boos en gooit de stenen platen naar beneden. Ze vallen in stukken 
aan de voet van de berg. Mosje gaat naar Aharon en vraagt: “Wat 
heeft dit volk je toch gedaan dat je er zo’n grote zonde over hebt 
laten komen?” Aharon vraagt aan Mosje om niet zo boos op hem te 
zijn. Hij legt uit dat het volk hem heeft gevraagd een god voor hen 
te maken. Mosje laat het gouden kalf verbranden. Hij spreekt tot het 
Joodse volk en belooft namens hen met God te praten. God besluit 
de kinderen van Jisraeel te vergeven. Hij geeft Mosje de opdracht 
om een tweede paar stenen platen uit te hakken, en opnieuw de 
berg Sinai te bestijgen.   
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(30:11-12) De Eeuwige zei tegen Mosje: “Als je het totaal van de Kinderen van 
Jisraeel wilt opnemen door hen te tellen, laat dan, als men hen telt, ieder een 
zoengeld voor zijn ziel geven ter ere van de Eeuwige, opdat geen ramp hen zal 
treffen doordat met hen telt.” 


