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Welke mitswa leer je waar in de Tora 

 

Inleiding: Wat is het belangrijkste? 

Lang geleden probeerden twee rabbijnen uit te maken wat nu het allerbelangrijkste is: Tora studeren of Tora leven (en dus doen wat de Tora van je 

vraagt). Volgens Rabbi Tarfon was het allerbelangrijkste te leven volgens de geboden (opdrachten/mitswot) van de Tora. Maar Rabbi Akiva redeneerde 

dat je daarvoor eerst de mitswot moet kennen. En die leer je kennen door Tora te leren. Tenslotte besloten ze dat het leren van Tora het belangrijkste 

is. Waarom? Omdat het ons er vanzelf toe brengt ook te léven volgens die opdrachten. 

 

Kaartjes voor ‘Zoek en discussie opdracht’. 

 

Alles printen en plastificeren (als dat mogelijk is) en uitknippen 

TIP: Print het 2x op 2 verschillende kleuren papier. 

       Je hebt nu twee spellen. Wissel de ‘MITSWA’ kaartjes zodat ieder spel een afwijkende kleur MITSWA kaartjes heeft. 

       (dan hoeven de leerlingen de ‘MITSWA’ en ‘PASOEK / ZIN IN TORA’ kaartjes niet meer te sorteren.) 

 

Ideeën voor gebruik  

 

Individueel of tweetal: 

Welke mitswa leer je waar in de Tora spel A 

 Leerling (of tweetal) heeft een Choemasj (of Tanach) gebruikt de ‘WAAR IN DE TORA ’en de ‘MITSWA ’kaartjes 

 Leerling legt de MITSWA kaartjes neer 

 Leerling pakt een ‘WAAR IN DE TORA’ kaartje en zoekt in de Choemasj (of Tanach) de betreffende pasoek op. 

 Leerling bedenkt (als er in tweetallen wordt gewerkt overlegt het tweetal) om welke mitswa het gaat en legt daar kaartje neer 

 

Welke mitswa leer je waar in de Tora spel B 

 Leerling (of tweetal) gebruikt de ‘PASOEK / ZIN IN TORA’ en de ‘MITSWA ’kaartjes (handig als het 2 verschillende kleuren zijn) 

 Leerling legt de ‘PASOEK / ZIN IN TORA’ kaartjes neer en zoekt daar het juiste de ‘MITSWA ’kaartje bij 

 

Met meerder groepjes of de hele klas 

Welke mitswa leer je waar in de Tora spel C  

 Gebruik de ‘WAAR IN DE TORA’ kaartjes en voor ieder groepje een Choemasj of Tenach. 

 Ieder groepje pakt 1 (of meerdere) ‘WAAR IN DE TORA’ kaartje en zoekt de betreffende pasoek op. 

 Groepje bespreekt wat je van deze pasoek in de Tora kan leren en hoe zij die mitswa zelf kunnen uitvoeren of zelf wel eens hebben gedaan. 

 Groepjes vertellen aan elkaar wat zij uit de Tora hebben geleerd. 

  



Tora/Mitswot/Sjavoeot/zoek+discussie opdracht/10-13jr                                                  ©rimon-ljloc/www.rimon-ljloc.nl 

 

 

Welke mitswa leer je waar in de Tora 

 

Waar in de Tora Pasoek / zin in Tora Mitswa 

 

 

Bereesjiet 17:26-18-1 

 

Zo werden op dezelfde dag Avraham en zijn zoon 

Jismaeel besneden ….. . de Eeuwige verscheen 

opnieuw aan Avraham bij de eiken van Mamree. 

 

 

‘Bikoer Choliem’ 

Het is een mitswa om zieken te bezoeken. 

 

 

Bereesjiet 18:3-5 

 

… en hij zei: wees toch zo goed mij niet voorbij te 

gaan. Ik zal water voor halen …… Ik breng ook iets te 

eten  

 

 

‘Hachnasat orchiem’. Gastvrij zijn (ook voor 

de vreemdeling) 

 

 

Sjemot 23:5 

 

Wanneer je ziet dat de ezel van iemand waar je ruzie 

mee hebt onder zijn last bezwijkt moet je niet niets 

doen maar onmiddellijk de helpende hand bieden. 

  

 

‘Tsa’ar ba’alee chajiem’ 

Je moet de dieren goed behandelen. 

 

 

Sjemot 23:12 

 

Zes dagen mag je werken maar op de zevende dag 

moet je rust houden: en ook ………….. 

 

 

 

Sjamor wezachor Sjabbat’. 

Sjabbat houden (niet werken) Sjabbat vieren. 

 

 

 

Sjemot 23:16 

 

Jullie het Oogstfeest vieren, het feest van de eerste 

opbrengst van wat je op je akker hebt gezaaid (en 

aan het eind van het jaar … , het Inzamelingsfeest’) 

 

 

Je moet Chag haKatzir (= oogstfeest en een 

vd namen van Sjavoeot) vieren en Soekot  
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Wajikra 19:18 

 

 

…… Heb je naaste lief als jezelf.     

 

 

‘Weahavta lereacha kamocha’  

Behandel een ander net zo als jijzelf 

behandeld wil worden. 

 

 

 

Wajikra 19:15 

 

 

Wees niet partijdig als je rechtspreekt 

 

 

 

Een rechter moet niet onrechtvaardig zijn.  

 

 

 

 

Wajikra 23:40 

 

De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken 

en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en 

beekwilgen. Zeven dagen moeten jullie feestvieren …… 

 

 

‘Al netilat loelav’ 

De vier plantensoorten (etrog met loelav) 

nemen met Soekot ……………………(.En Soekot 

vieren. ) 

 

 

Bemidbar 29:1 

 

De eerste dag van de zevende mand zullen jullie de 

hoorns schallen. 

 

 

‘Lisjmoa kol sjofar’. 

Met RH moet je (het geluid) van de sjofar 

horen. 

 

 

 

Devariem 6:4 

 

Luister Jisraeel, de Eeuwige, onze God, de Eeuwige is 

de enige . 

 

 

 

Je moet erkennen dat er maar één God is. 

 

 

 

 

Devariem 6:9 

 

Schrijf ze op de deurposten van je huis en op de 

poorten van je stad. 

 

 

 

‘Likboa mezoeza’. 

Je moet een mezoeza aan je deurpost 

bevestigen.  
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Devariem 8:10 

 

Wanneer je daar in overvloed leeft, dank de Eeuwige 

je God, dan voor het goede land dat Hij je gegeven 

heeft. 

 

 

‘Birkat hamazon’ 

Je moet God prijzen (bensjen) nadat je 

gegeten hebt.  

 

 

 

Devariem 15:11 

 

 

Armen zullen er altijd zijn bij je. Daarom druk ik je op 

het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen die in 

armoede leeft of er slecht aan toe is. 

  

 

‘Tsedaka‘. 

Het is een mitswa om tsedaka te geven  

 

 

Devariem 20:19 

 

Als je een stad lang moet belegeren, mag je haar 

boomgaarden niet vernietigen. Laat de bijl rusten …… 

 

 

 

‘Bal tasjchiet’.  

Niet vernietigen. Denk aan het milieu, wees 

zuinig op de natuur.  

 

 

 

Devariem 22:1 

 

Als je een verdwaald rund of schaap van een ander 

aantreft, moet je daar niet je schouders over ophalen 

maar het meteen terug bezorgen. 

 

 

‘Hasjavat aveeda’ Verloren spullen moeten 

aan de eigenaar worden terug gegeven. 

 

 

Devariem 22:8 

 

Als je een huis bouwt met je het dak voorzien van een 

balustrade; anders ben je aansprakelijk als iemand 

ervan af valt. 

 

 

‘Ma’akeh’. 

Je moet je huis veilig maken en zo gelukken 

voorkomen. 

 

 

Devariem 23:24 

 

Maar als je je woord gegeven hebt moet je het 

nakomen. ….. 

 

 

 

‘Nedariem’ 

Je moet een belofte (eed) nakomen. 

 

 


