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VAYACHEL (Hij vergaderde) – Sjemot 35:1-38:20 

 

De Parasja begrijpen 
Sjemot (Exodus) 35:1-38:20 
 

We zullen leren hoe we 

1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 

2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden door een 

gezamenlijk thema (onderwerp)) 

3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met andere 

Bijbelgedeelten 

 

Hoe je een overzicht maakt van een Parasja 
 

I. Als je de Torah begint te bestuderen, dan zul je tot de ontdekking komen dat het een erg gestructureerd 

document is, ook al lijken er veel herhalingen in te zitten,. Als er in de Torah woorden, zinnen of thema’s 

worden herhaald, dan is dat omdat ze ons een belangrijke les wil leren. De Torah herhaalt dingen om 

daarmee te zeggen: “stop, kijk, luister!” Laten we gaan kijken wat we deze week kunnen leren door te 

kijken naar de manier waarop de Torah bepaalde woorden herhaalt. Zoals we al een aantal keren eerder 

hebben gedaan, beginnen we ook nu met het maken van een samenvatting van deze Parasja. Maar deze 

keer zal ik een aantal keren aangeven waarom ik bepaalde dingen in het overzicht zet op de manier 

waarop ik dat doe. Ik hoop dat ik je daarmee handvaten geef om zelf een goede samenvatting te maken. 

 

A. Lees Exodus 35:4-9. Mozes geeft Am Jisrael (het volk Israel) de opdracht van Adonai, om een 

____________________ te geven als ze dat op hun _________________ hebben, om daarmee 

de Misjkan te vervaardigen.  

B. Lees Exodus 35:10-20 Mozes geeft de opdracht aan de ________________________ mensen 

om de Misjkan met al zijn onderdelen te vervaardigen. 

C. Valt het je op dat er in vers 20 staat dat Am Jisrael de _______________________ van Mozes 

verliet, nadat ze de eerste twee geboden hadden gehoord? Daarmee lijkt het erop dat vers 20 een 

einde is, een “boekensteun” van Exodus 35:4-20.  

 

Dus voor het eerste deel van mijn samenvatting, schrijf ik het op deze manier op: 

1) Exodus 35:4-20 – Het gebod om de Misjkan te bouwen 

 

II. Zijn er meerdere gedachtenlijnen in Exodus 35:4-20? Eigenlijk zie ik twee verschillende 

gedachtenlijnen, laten we ze gaan uitpluizen. 

 

A. Exodus 35:4-9 – Deze verzen beschrijven het gebod aan Am Jisrael om een _______________ 

af te nemen voor de bouw van de Misjkan. 

B. Exodus 35:10-20 - Deze verzen beschrijven alleen de _____________________ mensen die 

uiteindelijk de Misjkan zullen bouwen. Exodus 35:20 sluit dat gedeelte af.  

 

Laten we onze samenvatting aanvullen met de bovenstaande informatie: 

 

1) Exodus 35:4-20 – Het gebod om de Misjkan te bouwen 

A) Exodus 35:4-9 – Het gebod om materiaal te geven voor de vervaardiging. 

B) Exodus 35:10-20- Het gebod om de Misjkan te bouwen 

 

C. Zie jij in 1A hierboven een woord of zin die voortdurend wordt herhaald in de sidra (gedeelte) 

van deze week? 

“wiens __________________ bereidwillig is” 
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Wat zegt de Torah over de mensen van wie het hart bereidwillig is? 

 

Er staat dat de mensen met een bereidwillig hart een hefoffer moeten brengen voor de 

constructie van de Misjkan.  

 

D. Zie jij in 1B hierboven een woord of zin dat in de sidra van deze week wordt herhaald? 

 

“______________________” 

 

Wat zegt de Torah over de mensen met een wijs hart? 

 

Dat zijn de mensen die de Torah bouwen. 

 

Kun jij vanuit thematisch oogpunt twee soorten mensen ontdekken die worden genoemd? 

 

Mensen met een __________________ hart en mensen met een ___________________ hart, 

 

We zien ook dat ze allemaal een bepaalde taak krijgen, afhankelijk van het soort hart dat ze 

hebben. 

 

De __________________- harten geven, de ___________________ harten bouwen. 

 

E. Lees Exodus 35:21-29. Welke woorden worden hier vaak herhaald? 

___________________     _______________________ 

 

Welke activiteit wordt in deze verzen beschreven? 

 

Het offer dat is _________________________ door de mensen met gewillige harten. 

 

Zie je hoe dit gedeelte, waarmee de Parasja wordt afgesloten, verhaalt over de taken van de mensen met 

gewillige harten. Zie je de thematische verbinding tussen gewillige harten en geven? We gaan onze 

samenvatting verder aanvullen. 

 

1) Exodus 35:4-20 – Het gebod om de Misjkan te bouwen 

A) Exodus 35:4-9 – Het gebod om materiaal te geven voor de vervaardiging. 

B) Exodus 35:10-20- Het gebod om de Misjkan te bouwen 

2) Exodus 35:21-29 – Het offer van Am Jisrael 

 

F. Lees Exodus 35:21-29 opnieuw. Ook al gaat het in dit hele gedeelte over hoe de mensen de 

materialen voor de Misjkan brachten, staat er in deze verzen nog meer informatie zodat we er nog andere 

onderwerpen/ thema’s uit kunnen ontdekken? 

 

In vers 22 staat dat er ___________________ en _______________ kwamen 

 

In vers 23 en 24 gaat het over de verschillende offers van _______________ 

 

In vers 25 en 26 gaat het over de offers van de ____________________ 

 

In vers 27 en 28 gaat het over de offers van de ________________. En het gedeelte sluit af met een 

slotzin in vers 29.  
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We gaan de samenvatting nogmaals aanvullen 

 

1) Exodus 35:4-20 – Het gebod om de Misjkan te bouwen 

A) Exodus 35:4-9 – Het gebod om materiaal te geven voor de vervaardiging. 

B) Exodus 35:10-20- Het gebod om de Misjkan te bouwen 

2) Exodus 35:21-29 – Het offer van Am Jisrael 

A) Exodus 35:21-24 – De offers van de mannen 

B) Exodus 35:25-26 – De offers van de vrouwen 

C) Exodus 35:27-28 – De offers van de leiders 

D) Exodus 35: 29 – Slotvers 

 

Dus wat is het unieke thema in deze Parasja? Probeer het eens onder woorden te brengen? 

 

Is het je opgevallen dat Deel 1 gaat over de geboden om de Misjkan te bouwen. Deel 2 gaat over het 

brengen van de offers, namelijk de materialen om mee te bouwen. 

 

We gaan onze samenvatting de volgende titel geven: Voorbereidingen voor het bouwen van de 

Misjkan. We noemen het voorbereidingen omdat er in deze specifieke Parasja wordt gesproken over: 

1) Het gebod om _________________ te verzamelen 

2) De geboden [mitzvot] om de Misjkan te ______________, en  

3) Het proces van het ______________________ van materialen. 

 

Nu hoeft hij alleen nog maar te worden gebouwd. En daar gaat de rest van de Sidra toevallig over. 

 

 

 

C G H Y S N Q E M E C N  

M B E R W R E A A T O S  

N O R B S G E D S S A N  

Q U C W O A M D W G E X  

R W I J S D C C I N R F  

H E G U E M B L N E O Q  

S N E T P T L A F B L I  

N A K J S I M F Y H R Y  

M L N E W U O R V E Q U  

P L O E S S R T E N G F  

H V G G L D R T H R E J  

N S R M J K V V T M S P  

Zoek de volgende woorden: 

bouwen, offer, gebod, misjkan, mannen, vrouwen, leiders, gewillig, wijs, 
 


