Sjoftiem - Rechters 5777.
Deuteronomium 16 : 18 - 21 : 9.
Jesaja 51 : 12 - 52 : 12 en Matteüs 3 : 1 - 17.
Maak van de Tora geen afgodsbeeld.

De Nederlandse titels van de eerste vier boeken van de Tora zijn afkomstig uit het Grieks en houden
verband met de inhoud van hun verhalen. Genesis gaat over de oorsprong, Exodus gaat over de Uittocht uit
Egypte, Leviticus gaat over de Levitische wetten voor het priesterschap en de zuiverheid, en Numeri
begint met het tellen van de bevolking van Jisraëel. Deuteronomium, echter, krijgt zijn naam van het Griekse
woord voor ‘tweede vertelling’. De naam van het boek Deuteronomium verwijst dus niet naar de inhoud,
maar naar de vorm ervan: dit boek wordt gepresenteerd als Mosjé’s hervertelling van het Jisraëlitische
nationale epos.
Op deze manier herinnert het boek Deuteronomium ons aan de praktische waarheid dat alle heilige boeken
krachtiger zijn als ze worden herhaald, dan die zelfs in een ‘Openbaring’ kan plaatsvinden.
Deze boodschap ligt besloten in de opdracht in sidra/gedeelte, Sjoftiem (Dewariem/Deuteronomium 17:18),
dat de koningen van Jisraëel een boekrol bij zich moesten dragen waarin een „kopie van deze Leer (Tora,
red.)”, een misjné haTora hazot, geschreven staat. Let dus op: de mitswa/gebod of, de gezegende opdracht,
om kopieën van de Tora te maken, ligt besloten in Dewariem, dat op zich een kleine replica van de rest van
de Tora is. Het is een heerlijk beeld om te overwegen: heilige kopieën van heilige kopieën, die zich
spiraalsgewijze bewegen, zoals het (opgerolde, red.) perkament van een Sefer Tora; ze draaien zich om
elkaar heen tot steeds dichtere rollen van de heilige tekst.
Tenach is ondubbelzinnig en helder: Israëls leiders hebben de opdracht gekregen om voor zichzelf een
kopie van de Tora te maken, als een metgezel tijdens hun leiderschap. De leiding die onze heilige teksten
ons kunnen geven, is echter alleen eﬀectief wanneer de leiders van onze gemeenten zich er richting door
laten geven, en wanneer de waarheid van de tekst overal in synagogen, in onze messiaanse
gemeenschappen en in onze leerhuizen en in het joodse of messiaanse (is gelovige) hart gekopieerd en
verspreid wordt.
Deze herhaling brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Wij allemaal, niet alleen Israëls
koningen, zijn in de gelegenheid om te dienen als kopieën van de Tora van vlees en bloed. Elke keuze die
wij als ‘gelovige’ maken, elke beslissing, elke verplichting om het goede in de wereld te brengen kan dienen
als een kleine (*1) misjné Tora: een simulatie van G’d’s aanwezigheid, in miniatuur. Daarbij moeten we in
gedachte houden dat onze trouw als gelovige en onze goedheid, die wij in de wereld manifesteren, nooit
G’d’s aanwezigheid kan vervangen. Welke replica’s van G’d’s woord wij ook met ons meedragen, zij zijn
geen vervanging van het zuivere besef van de G’ddelijkheid, zoals wij die ervaren wanneer wij G’d van
aangezicht tot aangezicht ontmoeten in de woorden van Tora. Slechts met dat nederige besef kunnen wij
ervan verzekerd zijn dat de Tora zich eindeloos zal blijven ontrollen. Alleen met dat besef kunnen wij er
zeker van zijn dat de ontelbare hervertellingen van de Tora, die in elkaar besloten liggen, niet verborgen
zullen blijven, maar voor altijd hun licht zullen laten schijnen; en dat de heilige verhalen steeds opnieuw aan
komende generaties zullen worden verteld. (Bron; (bewerkt) Levisson inst.)
De Ziener ontving de Wijsheid op de dorre berg en gaf haar door aan zijn geliefde leerling en de geliefde
leerling aan de Ouderen en de Ouderen aan de profeten en de Profeten gaven haar door aan de mensen
van de Grote Vergadering.
Zij zeiden drie dingen: Wees voorzichtig met oordelen, want de werkelijkheid is vaak anders dan hij lijkt.
En breng veel leerlingen op de been, want zij zijn de dragers van de Wijsheid. En maak een heg om de
Wijsheid, want alles van waarde is weerloos.
Pirke Awot / Spreuken der Vaderen, over de Fundamenten, 1:1
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Een andere visie:

De opdracht om “rechters en bewakers te plaatsen bij de poorten van de stad die G'd ons geeft” opent de
parasja van deze week. Deze opdracht wordt ook overdrachtelijk bedoeld als een waarschuwing voor ieder
mens: “bewaak je 'poorten', let op wat je ziet, leest, hoort of eet, let op wat er 'binnen' komt, maar let ook
op wat eruit gaat”.
En dat is natuurlijk van groot belang zo vlak voor de ‘hoge’ najaars feestdagen. Want het is met onze mond
dat wij dadelijk aan G'd al het goed gaan vragen voor een nieuw jaar en vergiﬀenis voor onze zonde op Jom
Kippoer. Dus is het logisch om voorzichtig te zijn wat er in – en uit onze mond gaat.
Maar er is ook een heel andere invalshoek die wij moeten benoemen.
En dat is wat wij wel of niet zeggen in aanwezigheid van de ander maar ook in de beschutte gezinssituatie.
Wat er over je lippen komt is niet niets. Wees voorzichtig hoe je de dingen zegt, want onze lippen bezegelen
veel. En eenmaal uitgesproken kan dit bijna niet meer teruggedraaid worden.
En dat is vooral belangrijk bij de opvoeding van onze kinderen. Het is een bekend feit dat in die huizen waar
men moppert over het lastige van ons ‘geloof’ de kinderen er snel de brui aangeven. Waarom sjabbat
houden als mijn vader en moeder dat vervelend vinden? Bij Pesach, zeven dagen enkel matses eten? Niet
vol te houden, waarom zou ik het dan doen? Kasjroet - de spijswetten, lastig duur en onhandig, waarom
zou ik me er aan gaan houden?. (**)
Maar als ouders hun kinderen meenemen in hun enthousiasme voor het houden van de mitzwot -geboden,
ondanks die gevoelens die er soms zijn dan zal het kind begrijpen dat het de moeite waard is om de
mitzwot te doen. Als er echte simche = feestvreugde, wordt gevoeld op Soekot ondanks dat de
vakantiedagen op gaan aan de feestdagen zal het kind eerder begrijpen dat jom tov = feestdag, belangrijker
is dan de vakantie en dat in zijn eigen leven ook toepassen.
Plaats bewakers bij je poorten, denk na hoe je overkomt op anderen, allereerst je kinderen, en geef ze het
goede gevoel bij onze mooie mitzwot - geboden. (*2)
Oorspronkelijke bron; (bewerkt), Rabbijn N. Groenewoudt.
(*1) Misjné Tora = herhaling van de Tora.
(*2) ‘Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.’
(1 Johannes 5:3) HSV
(**) Let wel op, dit is géén oproep tot ‘legalisme’ ofwel wettisch gaan leven. Hierin is een ieder voor zichzelf
verantwoordelijk.
Shabbat Shalom. Rinze.
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