
 
Parasjat ha Sjawoea  

 

 
 
 

Tora/sidra Pekoedee/11jr e.o.  ©AvD + rimon-ljloc/www.rimon-ljloc.nl 

PEKOEDEE 
Sjemot 38: 21 tot 40: 38 

 
De parasja begint met een opsomming van de materialen die gebruikt werden bij de bouw van het 
Misjkan.  Betsaleel en Aholiav maken de mantels voor de priesters en speciale kleding voor Aharon 
waaronder: 

- de efod (een soort hes, zie afbeelding). 

 
- het borstschild met daarin stenen met de namen van de 12 stammen. 
- een gouden diadeem met daarop de inscriptie: ‘Gewijd aan de Eeuwige’. 
 

Toen al het werk gereed was, overzag Mosjee wat er allemaal gedaan was en zegende het volk. 
Daarna kreeg Mosjee de instructie om het Misjkan gereed te maken voor gebruik, ook de priesters 
moesten hun kleding dragen, op de eerst dag van de eerste maand. 
 
Toen alles op die dag gereed was daalde een wolk neer op het Misjkan. Dat was een aanwijzing  voor 
de aanwezigheid van de Eeuwige. Vanaf dat moment was de wolk er altijd. Als hij zich verplaatste, 
trok het volk mee. ’s Nacht was er een vuurgloed in de wolk, zichtbaar voor het hele volk op al hun 
tochten. 
 
Commentaar                        
Pekoedee betekent de ‘registraties van’ (getallen). het is de laatste parasja van het boek Sjemot. 
Pekoedee wordt meestal samen gelezen met ‘Vajakheel’. Omdat de joodse kalender gebaseerd is op 
het maanjaar met 354 dagen in een jaar, wordt er 7 keer in de 19 jaar een extra maand toegevoegd. 
In dat geval worden de dubbele parsjiot uit elkaar gehaald. Het huidige joodse jaar (5776) is zo’n 
voorbeeld. 
 
Vraag: Weet je hoe die extra maand heet en waar die wordt toegevoegd in de volgorde van de 
maanden?  
Vraag: Welke voorwerpen uit de Misjkan vind je terug in de synagoge?  
 
Vraag: Hoe vaak komt de zin ‘zoals de Eeuwige het Mosje geboden had’, voor in deze parasja?    
 
 
Vajakheel en Pekoedee worden vaak samen gelezen.  
Vraag: Vind je dat een logische combinatie? Waarom wel/niet? 
 
Alles moest gereed zijn op de eerste dag van de eerste maand. 
Vraag: Welke maand is dat? 


