Emór 5777 - Spreek.
Leviticus - Wajikrá 21 : 1 - 24 : 23
Ezechiël 44 : 15 - 31 en Lucas 14 : 12 - 24.
In het kort:
Kohaniem hebben geen contact met doden en sluiten een aantal huwelijken niet.
Een offerdier mag geen gebrek vertonen.
Een rund of schaap mag niet op dezelfde dag als het jong geslacht worden.
Aharon moet de Menora (kandelaar) voortdurend brandend houden.
In het Heiligdom stond een tafel met 12 toonbroden.
Allochtonen en autochtonen moeten gelijk behandeld worden.

Commentaar:
In de parasja Emor vinden we verdere voorschriften en bepalingen over de priesters en de offergaven. Dan
worden de hoogtijdagen voorgeschreven en omschreven, de sjabbat, *Pesach, Sjawoeot, Rosh Hashana,
Jom Kipoer en Soekot. Tenslotte volgen bepalingen over de twaalf toonbroden en wordt naar aanleiding van
een geval van godslaster nog eens teruggekomen op het ‘oog voor oog, tand voor tand etc.', de lex talionis,
waarover we eerder al hebben gesproken.
De tekst maakt een zeer oude indruk, want de drie pelgrimsfeesten, Pesach, Sjawoeot en Soekot worden
hier vooral als oogstfeesten beschreven. De nu gebruikelijke namen worden daar niet genoemd; wel wordt
het Pesachoffer genoemd. Pesach wordt gevierd ten tijde van de gerstoogst en heet het feest van het
ongezuurde brood. Sjawoeot heeft in deze parasha nog geen naam (elders in de Tora wel, het heet het
oogstfeest of het feest van de eerstelingen of inderdaad het wekenfeest), het is een offerplechtigheid ten
tijde van de tarweoogst . Soekot heeft ook nog niet zijn naam, al worden de hutten als tijdelijke verblijfplaats
wel verordend, hutten die mogelijk afstammen van de hutten op de oogstvelden, waarin de boeren en hun
knechten de nacht overbleven tijdens de late oogst. Ook was Soekot een smeekfeest voor voldoende regen.
Het is kenmerkend voor het jodendom, dat deze agriculturele feesten in de loop van de jaren ook een
geschiedenis aspect kregen en een spirituele betekenis. Het oude herdersfeest in de lente werd (ook)
herdenking van de uittocht uit Egypte en werd het symbool van uiterlijke en innerlijke vrijheid.. Het late
oogst- en regenfeest in de herfst moest gaan herinneren aan de tocht door de woestijn en verwees naar de
afhankelijkheid van de mens van de natuur en het vertrouwen om het leven voort te zetten.
Op Sjawoeot, het wekenfeest, dat aanstaande is, het feest van het geven van de Tora op Sinaj, gaan we wat
verder in. Zoals gezegd wordt het feest nog niet als zodanig genoemd op deze plaats.
In de parasja Emor wordt het meest van alle vermeldingen in de Tora in detail ingegaan op wat er op die dag
precies aan offers moet worden gebracht als dank voor de nieuwe graanoogst. Opvallen vooral de twee
broden. Maar het gebeuren wordt in het geheel niet in verband gebracht met het geven van de Tora, het is
(nog) niet chag matan Tora , het feest van het geven van de Tora, geworden, het feest waarop gevierd wordt,
dat de Tora op Sinai aan het volk werd geopenbaard.
Hoe komt het, dat – blijkbaar in latere tijd – dat verband werd gezien?
Historisch bekeken, kijkt het aannemelijk, dat een proces van de-agriculturisering, als ik dat zo mag noemen,
is begonnen, in ieder geval versneld, in de eerste eeuw van de gewone jaartelling, vooral na de verwoesting
van de tempel in Jeruzalem. Het centrum van de offergaven was daarmee vervallen en sowieso was er al
een behoorlijke diaspora, die alleen nog maar toenam. De tempel was er niet meer, offers konden daar niet
meer gebracht, maar de Tora kon niet vernietigd worden en reisde altijd mee. Dat riep om een nieuwe
interpretatie van deze hoogtijdag.
De Rabbijnen begonnen eens goed te rekenen: als de uittocht uit Egypte begonnen was op 14 Niesan, in de
lente, en je telt daarbij zeven weken op – dat tellen wordt zelfs uitdrukkelijk genoemd. -, dan moet het volk
na zeven weken reizen in de woestijn aangeland zijn bij de Sinai. Dan moet er toch een verband bestaan
met wat er op die datum van 6/7 Siewan op de Sinai is gebeurd, de bekendmaking aan Moshé van de Tora.
Een indicatie vinden de uitleggers op het rituele vlak
Op Pesach worden de ongedesemde broden gegeten, ze zijn nog in het begin van het bakproces, ze zijn
zonder ‘chameets' dus nog niet gerezen, het zijn ‘matsot'. Ze zijn als het ware nog niet ‘af'.
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Op Sjawoeot worden twee gerezen broden aan de Eeuwige aangeboden, nu gebakken met zuurdesem
(chameets). zoals uitdrukkelijk voorgeschreven. De broden zijn nu ‘af'.
Dat verwijst naar een verband, naar een ontwikkelingsrelatie tussen Pesach en Sjawoeot.
Zoals de door de chameets gerezen broden op Sjawoeot de voltooiing betekenen van het bakproces en het
hoogtepunt markeren van de oogst van het graan, dat de basis is van het fysieke bestaan, zo is het
geschenk van de Tora het hoogtepunt van de bevrijding, die met de uittocht uit Egypte begon, en die Tora
vormt de spirituele basis voor het leven.
Daarom wordt op Sjawoeot niet deze parasja gelezen, maar de Tien Uitspraken in Sjemot - Exodus 20.
Als we deze relatie tussen Pesach en Sjawoeot nog wat verder trekken, dan kunnen we zien, hoe vrijheid
een bestemming nodig heeft en een leidraad van gekozen begrenzing.
De Israelieten reisden uit de slavernij niet in de wilde weg de leegte van de woestijn in.
Welbewust voerde Moshé hen naar de Sinaj, naar de eerste bestemming, waar ze de leidraad konden
vernemen hoe hun vrijheid een basis te geven in essentiele waarden en vorm te geven in leefregels om een
goede samenleving te vormen. De tweede bestemming was het beloofde land, dat we nu wellicht mogen
‘ontgeografiseren' als een wereld van rechtvaardigheid en liefde, een messiaanse toekomst, die hoe
schimmig ook toch ergens als een vonk van verlangen blijft gloeien.
Maar ook vrijheid, die we in ons eigen leven aan ons lot moeten ontworstelen heeft een bestemming nodig,
en misschien is Sjawoeot een goede gelegenheid om nog eens goed te luisteren of onze vrijheid goed is
‘afgestemd'. (Rob Cassuto)

Ook voor de arme en voor de volken.
In Lev. 23:22 is de laatste verordening betreffende Sjavoeot dat men de rand van het veld niet geheel zal
afmaaien en de oogst daarvan niet zal verzamelen, maar het voor de arme en voor de vreemdeling zal laten
liggen. Hier spreekt G'ds zorg heel duidelijk! Sjavoeot en armenzorg horen blijkbaar bij elkaar.
In de joodse traditie is het dan ook gewoonte om op dit feest het boek Ruth te lezen, de geschiedenis van
een vrouw die zich vanuit het heidendom voegt bij het volk van G'd, ja, bij (en door) de HEERE Zelf. Ruth is
het prototype geworden van degenen die erbij komen. Om het in woorden van het boek Handelingen te
zeggen: die worden toegevoegd. Hoewel er in het jodendom vanouds ook een particularistische, dus strikt
‘nationaal’ denkende stroming is (G'd heeft vooral een band met Zijn volk en niet met de overige volken), zijn
er ook andere geluiden binnen het jodendom te horen.
In de liturgie van de dagen naar Sjavoeot toe, waarin na de telling een kort gebed wordt uitgesproken, wordt
nl. ook een psalm gezegd. Het is psalm 67, die na het opschrift precies negenenveertig woorden bevat!
'G'd zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela Dan zal men op de aarde
Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil. De volken zullen U, o G'd, loven; de volken zullen U
loven, zij allen. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen; de
natiën op de aarde zult U leiden. Sela De volken zullen U, o G'd, loven; de volken zullen U loven, zij allen.
De aarde heeft haar opbrengst gegeven; G'd, onze G'd, zegent ons. G'd zegent ons en alle einden der
aarde zullen Hem vrezen.' (Ps. 67. HSV)
Behalve dat is het bij uitstek een psalm waarin het visioen getekend wordt van alle volken der aarde, die
door G'd geleid en gezegend zullen worden en Hem zullen loven. Maar hij begint met de bede dat G'd ‘ons’,
dus Israël, genadig zij en Zijn aanschijn over ‘ons’ doe lichten. Opdat ... men op de aarde Uw weg kenne en
onder alle heidenen Uw heil! Vanuit Israël gaat G'ds heil naar alle heiden volkeren der wereld uit. Dat is de
duidelijke boodschap van deze psalm!
*Pesach, geeft verbinding naar Pasen; Sjawoeot, geeft verbinding naar Pinksteren; Rosh-Haajana = Joods
Nieuwjaar; Jom Kipoer = Grote verzoendag; Soekot = Loofhuttenfeest.
Shabbat Shalom. Rinze.
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