



Re’ée - Zie 5777. 
Deuteronomium 11 : 26 - 16 : 17. 
Jesaja 54 : 11 - 55 : 5 en Joh. 7 : 37 - 52. 

Kiezen. 
Sidra Re’ée, is de vierde sidra van het boek Dewariem [Deuteronomium] en bevat een zeer groot aantal 
mitswot = geboden. Het lijkt alsof Mosjé in tijdnood begint te raken en nog heel snel van alles wil doorgeven 
aan het volk Jisraeel dat op het punt staat het Beloofde Land binnen te trekken.


Als ik me verdiep in de verschillende mitswot uit de (*1)sidra, is er misschien toch een rode draad die ze 
verbindt, en wel: het maken van keuzes. De sidra begint er al mee: “Zie, vandaag stel ik u voor de keuze 
tussen zegen en vloek. Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Eeuwige, uw God, zoals ik 
ze u vandaag voorhoud. Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag 
wijs en achter andere goden aan loopt die u eerst niet kende.” (Dewariem 11: 26-28). Verderop in de sidra 
worden we voor de keuze gesteld wat wel en wat niet te eten, hoe ons te gedragen tegenover de armen en 
de slaven, hoe ons te gedragen tegenover dieren en de aarde.


In deze sidra worden we ook 'am segoela' genoemd – een uitverkoren volk, een kostbaar bezit. Deze term 
wordt op veel verschillende manieren uitgelegd: wat betekent het om een 'am segoela' te zijn, waaraan is 
dat te zien en te merken? Maakt dat ons tot een beter volk, of juist een volk met een missie, of misschien 
een volk dat telkens moet bewijzen dat het de naam waard is? Waar de commentatoren het wel over eens 
zijn, is dat het uitverkoren zijn voorwaardelijk is. Als we ons houden aan het Verbond, komt het ons toe – als 
we echter het slechte kiezen, zal het land ons uitbraken, zoals in Vajikra [Leviticus]18:28 staat.


We zijn geschapen naar het evenbeeld van de Eeuwige, en hebben dus een vrije wil gekregen om te kiezen 
voor het goede of het kwade, voor de zegen of voor de vloek. Om ons te helpen, heeft de Eeuwige ons 
richtlijnen gegeven, die als tekens op ons pad kunnen fungeren. Als we naar die regels leven, zullen we de 
zegen voelen, maar als we dat niet doen, voelen we de vloek. De vloek is, dat we in een slechte wereld 
zullen leven, een wereld waarin geen rechtvaardigheid bestaat, waarin de sterke over de zwakke heerst, 
waarin er geen wederzijdse hulp of ondersteuning is. We zullen dan in een wereld leven met armen, waarin 
eenieder alleen voor zichzelf leeft.

Maar als we goede keuzes maken, kunnen we de zegen krijgen, en zullen we in een wereld leven waarin 
vrede heerst, waarin er een rechtvaardige verdeling van bezit geldt, waarin de natuur tot zijn recht kan 
komen.

Iedereen is verantwoordelijk voor haar of zijn keuzes, dat is inherent aan het beschikken over een vrije wil. 
Maar onze keuzes hebben niet alleen invloed op ons leven, maar ook op dat van anderen en daarmee dus 
op de hele wereld. 


Nogmaals; Dat geldt voor wat ik eet, eet ik dingen die de aarde onevenredig belasten. Koop ik kleding die 
geproduceerd wordt in lagelonenlanden, waar kinderhanden of mensen in mensonwaardige bijna slavernij- 
situaties ze vervaardigen. Het excuus is zo gemakkelijk dat je toch om je eigen portemonnee moet denken, 
maar vaak wordt er dan niet bij stilgestaan dat dit elders in de wereld zorgt voor mensonwaardige situaties.

Zo kunnen we voor onszelf het lijstje wel verder invullen.


Daarom moeten we zo zorgvuldig omgaan met onze keuzes, met onze manier van leven. Daarom is het 
vaak beter om wijs te zijn, en niet altijd gelijk te willen krijgen. Daarom is het beter om rechtvaardig te 
handelen en niet altijd alleen aan onszelf te denken. Daarom worden we opgedragen voor de ander te 
zorgen, juist omdat we een (*2) 'am segoela' zijn.              (Bron: Levisson inst.)
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(*1) Sidra = orde of reeks, en is de wekelijkse lezing in de synagoge wereldwijd.


(*2) ‘am segoela’  ‘Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú 
uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom 
is.’ Deut. 7:6. (HSV)


En  zoals  Ruth de Moabitische, een vrouw uit de ‘volken’ , willen en mogen we ons verbond-en weten met 
het ‘volk’  ‘Am Yisraël’, van de Eeuwige onze G’d.


Shabbat Shalom. Rinze.
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