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WAJAKHEEL 
Sjemot 35: 1 tot 38: 20 

 
Mosjee roept het volk bij elkaar en herinnert hen aan de opdracht om op Sjabbat rust te houden,  
niet te werken en geen licht aan te steken. 
Daarna somt Mosjee alle materialen op die nodig zijn voor de bouw van het Misjkan en vraagt 
iedereen om een bijdrage hieraan te leveren, hetzij in materialen of in zelfwerkzaamheid:  

- wol en linnen in hemelsblauw-, purperrood- en karmozijnkleur 
- goud, zilver en koper  
- geitenhaar  
- oliën en specerijen 
- stenen voor het borstschild van Aharon 
- acaciahout   ..en nog veel meer… 

 
Het volk bracht zoveel dat Mosjee moest vragen geen giften meer te brengen omdat er meer dan 
voldoende van alles aanwezig was. 
Onder leiding van Betsalel en Aholiaw werkte een team van deskundigen aan de bouw van het 
Misjkan. Bijv.: van het geitenhaar werd het tentdoek gemaakt. Betsalel maakte de ark van 
acaciahout, daarna kwam er een laagje goud over. Hij maakte de tafel voor het brood en de 7-armige 
menora. Hij ontwierp en maakte ook het koperen wasbekken. 
 
Commentaar                        
Wajakheel betekent ‘verzamelen’, ‘bij elkaar komen’. Het is de tweede keer in een korte tijd dat het 
volk bij elkaar komt en de opdracht krijgt om giften te geven. 
Vraag: Wanneer was de eerste keer en waarvoor? Kun je verschil vinden tussen beide keren? 
 
Vraag: In deze parasja wordt het houden van Sjabbat nog een keer benadrukt. Waarom denk je dat 
dat gedaan is? 
 
Volgens de traditie mochten deze giften niet afkomstig zijn van diefstal of uit het eigendom van een 
andere persoon/familie. Het moest met eigen arbeid verdiend zijn. 
Vraag: Waar doet je dat aan denken? 
 
Betsalel was familie van Caleb. Hij behoorde tot degenen die trouw bleven aan de Eeuwige en hij 
stierf niet gedurende de 40 jaar in de woestijn. 
Vraag: Wie was Caleb?  (Bemidbar 14) 
 
Betsalel en Aholiav waren joodse kunstenaars.   
Vraag: Noem een hedendaagse joodse kunstenaar wiens werk joodse onderwerpen heeft.  
 
Vraag: Hoe diende men de Eeuwige in de tijd vóór het Misjkan?   

- Noem 2 bekende figuren uit het begin van Bereesjiet die offers brachten (Ber 4, 8) 
- Brachten de aartsvaders ook offers? (Ber 22, 28) 
- Wie werd er bijna geofferd? 


