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Overzicht Parasjat Sjemot (Exodus 1:1-6:1)

et de dood van Joseef is het Boek Bereisjiet (Genesis) tot een eind gekomen. Het Boek Sjemot (Exodus)
verhaalt het ontstaan van het Volk Israël uit de nakomelingen van Ja’akov. De parasja van deze week begint
met een Par’o (Farao) die zijn angst tot uitdrukking brengt over de bevolkings-explosie van het Volk Israël,
hetgeen hem er toe brengt opdracht te geven de Joden tot zijn slaven te maken. Wanneer hun geboortecijfer

echter blijft stijgen, geeft hij de Joodse vroedvrouwen de opdracht alle pasgeboren jongetjes te doden. Jochewed krijgt
een baby en verbergt hem in het riet van de Nijl. Par’o’s dochter vindt hem en adopteert hem, hoewel zij weet dat hij
vermoedelijk een Hebreeuws kind is, en noemt hem Mosjé. Miriam, de zuster van Mosjé, biedt aan een voedster voor
Mosjé te zoeken en ze zorgt ervoor dat Jochewed zijn voedster wordt. Jaren later is Mosjé er getuige van dat een
Egyptenaar een Hebreeër slaat en Mosjé doodt daarop de Egyptenaar. Wanneer Mosjé door ander Hebreeërs verraden
wordt, realiseert hij zich dat zijn leven in gevaar is en vlucht hij naar Midjan, waar hij Tsippora, de dochter van Jitro
redt van boze herders, waarna hij trouwt met Tsippora. Op Chorev (De Berg Sinai) is Mosjé getuige van een brandende
doornstruik, van waaruit Hasjem Mosjé opdracht geeft om het Joodse Volk Egypte uit te leiden, naar Erets Jisraël, het
aan hun voorvaderen beloofde land. Mosjé protesteert dat het Joodse Volk zal twijfelen of hij werkelijk door Hasjem
gezonden is, waarna Hasjem hem een drietal wonderlijke transformaties leert, waarmee hij zichzelf in de ogen van het
volk kan waarmaken: zijn staf verandert in een slang, zijn gezonde hand krijgt de ziekte tsara’at en water verandert in
bloed. Wanneer Mosjé dan verklaart dat hij geen goede redenaar is, vertelt G-d hem dat zijn broer Aharon zijn
woordvoerder zal zijn. Bij zijn terugkeer in Egypte komt Aharon hem tegemoet en begroet hem hartelijk, waarna zij
hun verzoek bij Par’o indienen om de Joden vrij te laten. Maar Par’o reageert door de Joden nog zwaardere arbeid op te
leggen en zegt dat zij dezelfde hoeveelheid tichelstenen moeten produceren als voorheen maar dan zonder de benodigde
voorraad grondstoffen. De geest van het volk wordt gedood door uitputting, maar Hasjem verzekert Mosjé dat Hij Par’o
zal dwingen de Joden te laten gaan.
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Inleiding tot het Boek Sjemot/Exodus door Ramban (Nachmanides)
Tora heeft het Boek Bereisjiet [Genesis] afgesloten, dat is het boek van de Schepping, dat handelt over het ontstaan van
de wereld en de vorming van alle schepselen, zowel als over alles wat er gebeurd is met de Aartsvaderen, die ook een
soort „schepping” zijn voor hun nakomelingen, want alle gebeurtenissen in het leven van de Aartsvaderen zijn
illustraties die zinspelen op en voorspellingen van al wat hun nakomelingen in de toekomst zou overkomen. [Het is een
steeds terugkerend thema in het commentaar van de Ramban, dat de belevenissen van de Aartsvaderen een voorteken
zijn voor hun nageslacht. Daarom vergelijkt hij deze handelingen en gebeurtenissen met de schepping.] Na de vertelling
over de schepping te hebben afgerond, begint Tora een nieuw boek, dat handelt over gebeurtenissen, waarop al eerder
[in het Boek Bereisjiet] werd gezinspeeld.
Het Boek WeÉle Sjemot [Exodus] is speciaal gewijd aan de eerste ballingschap1 , die duidelijk aan Avraham voorspeld
was [in Bereisjiet 15:13-14] en de verlossing daaruit. Dit is de reden waarom Tora dit boek begint met een herhaling
van de namen van al diegenen die naar Egypte afdaalden en hun aantallen [v. 1-5], hoewel deze informatie al [in het
vorige boek, Bereisjiet 46:8-27] gegeven was. De reden [voor deze herhaling] is dat hun afdaling [naar Egypte] het
begin van de ballingschap markeert, want op dat moment begon de ballingschap. [Dus de ballingschap begon niet met
de aanvang van de slavernij, die pas veel later begon, maar op het moment dat Ja’akov met zijn familie Egypte
binnentrad.]
Welnu, de ballingschap was niet compleet voordat het volk terugkeerde naar zijn plaats en hersteld was tot de status van
hun voorvaderen. Toen zij Egypte verlieten werden zij nog steeds beschouwd als ballingen, ondanks dat zij het
slavenhuis achter zich hadden gelaten, omdat zij zich nog steeds bevonden in „een land dat niet van hen is,”2 zwervend
door de woestijn. Maar toen zij de Berg Sinai bereikten en het Misjkan bouwden en de Heilige, gezegend is Hij,
opnieuw Zijn Sjechina in hun midden liet wonen, toen keerden ze terug tot de verheven status van hun voorvaderen, van
wie gezegd kan worden: „De Geest van G-d hing boven hun tenten,”3 en zijzelf waren de G-ddelijke wagen [Bereisjiet
Rabba 47:8. Zij waren als het waren de „wagen” op aarde doormiddel waarvan G-d Zijn aanwezigheid manifesteerde in
deze wereld]. Het was pas dan dat het Joodse volk beschouwd werd als pas werkelijk verlost uit hun ballingschap. En
dat is de reden waarom dit boek eindigt met de voltooiing van de bouw van het Misjkan en met de Heerlijkheid van
Hasjem Die dat altijd vulde [zoals er geschreven staat aan het eind van dit boek, Sjemot 40:34: „En de wolk bedekte de
tent der samenkomst en de Heerlijkheid van Hasjem vulde de „Woning”].

1. Israël werd veroordeeld tot vier ballingschappen, de eerste in Egypte.
2. Bereisjiet 15:13.
3. Zie Ijov/Job 29:4.
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Inzicht in de Parasja

Sjemot (Exodus 1:1-6:1)

Wie ben ik?

We beginnen deze week met een nieuw boek, Sjemot (Exodus). De centrale figuur daarin is natuurlijk Mosjé
Rabbeinoe, Onze Leraar Mozes, waarin we in deze eerste parasja meteen kennis maken. Maar wie is
eigenlijk Mozes? Dat is ook de eerste vraag die hij zelf stelt aan G-d bij het brandende braambos:
Mi anochi, „Wie ben ik?” (Ex. 3:11).
„Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan?” zegt Mozes tegen G-d. „En hoe zou ik in staat zijn de Israëlieten
uit Egypte te krijgen?” Op het eerste gezicht is de betekenis duidelijk. Mozes vraagt twee dingen. Het eerste:
wie ben ik, dat ik waardig ben voor zo’n grote opdracht? Het tweede: hoe kan ik in vredesnaam slagen?
G-d geeft antwoord op de tweede vraag: „Omdat Ik met je ben.” Je zult slagen omdat Ik je niet vraag dat
alleen te doen. Eigenlijk vraag Ik je dat helemaal niet te doen. Ik zal het voor je doen. Ik wil alleen maar dat
je Mijn zaakwaarnemer zult zijn, Mijn spreekbuis, Mijn afgezant en Mijn stem.
G-d gaf nimmer antwoord op de eerste vraag. Misschien dat Mozes daar op een vreemde manier zelf
antwoord op gaf. In Tanach blijkt in het algemeen dat de mensen die het meest waardevol blijken te zijn,
zichzelf helemaal niet zo waardevol vinden. De profeet Jesjaja zegt, wanneer hij belast wordt met zijn
opdracht: „Ik ben een man van onreine lippen” (Jes. 6:5). Jeremia zegt: „Ik kan niet spreken want ik ben een
kind” (Jer. 1:6). David, Israëls grootste koning, echoot Mozes’ woorden: „Wie ben ik?” (II Samuel 7:18).
Wanneer Jona er door G-d op uit gestuurd wordt om een opdracht uit te voeren, vlucht hij. Volgens Rasjbam
stond Jacab op het punt om weg te rennen toen hij merkte dat zijn weg geblokkeerd was door een man/engel
met wie hij ’s nachts worstelde (Rasjbam op Gen. 32:23).
De helden uit de Bijbel zijn geen figuren uit de Griekse of enige andere mythologie. Dat zijn geen mensen
bezeten door een gevoel van bestemming, van jongs af aan vast besloten om roem te verwerven. Ze hebben
niet wat de Grieken megalopsychia noemen, een overtrokken gevoel van eigenwaarde. Ze bezochten niet de
Leidse universiteit of Nijenrode. Ze waren niet geboren om te regeren. Het waren mensen die twijfelden aan
hun eigen capaciteiten. Er waren tijden dat ze het gevoel hadden dat ze moesten opgeven. Mozes, Elia,
Jeremia en Jona bereikten zodanige momenten van wanhoop dat ze baden of ze mochten sterven. Zij werden
helden van het morele leven tegen hun wil in. Er was werk te doen – zo beval G-d hen – en dat deden ze. Het
lijkt er bijna op of een teken van kleinheid juist een teken van grootheid is. Dus G-d antwoordde nimmer
Mosjé’s vraag: „Waarom ik?”
Maar er ligt een andere vraag in de vraag opgesloten. „Wie ben ik?” kan ook nog wat anders zijn dan een
vraag over waarde. Het kan ook een vraag zijn naar identiteit. Mozes, alleen op de Berg Chorev/Sinai,
opgeroepen door G-d om de Israëlieten uit Egypte te voeren, spreekt niet alleen tegen G-d als hij deze
woorden zegt. Hij spreekt ook tegen zichzelf: „Wie ben ik?”
Er zijn twee mogelijke antwoorden. De eerste is: Mozes is een prins van Egypte. Hij werd geadopteerd als
baby door de dochter van Farao. Hij was opgegroeid in het koninklijke paleis. Hij was gekleed als een
Egyptenaar, leek op en sprak als een Egyptenaar. Toen hij Jitro’s dochters redde van een aantal ruige schaap-
herders, gingen ze terug naar hun vader en vertelden hem: „Een Egyptische man heeft ons gered” (Ex. 2:19).
Zij naam was hem gegeven door de dochter van Farao (Ex. 2:10). Het was vermoedelijk een Egyptische
naam (in feite, Mses, zoals in Ramses, is het Egyptische woord voor „kind” of „zoon.” [vergelijk de namen
van de Egyptische Farao’s Toetmozes I, II en III die vlak voor Mosjé leefden en regeerden (Zwi)]). De
ethymologie die Tora geeft, dat Mozes betekent „Ik heb hem uit het water getrokken,” vertelt ons wat het
woord voor de Hebeeuwse spreker suggereert. Dus het eerste antwoord was dat Mozes een Egyptische prins
was.
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Het tweede antwoord was dat hij een Midjaniet was. Want hoewel hij als een Egyptenaar was opgegroeid,
was hij gedwongen geweest om te vluchten. Hij had zich thuis gemaakt in Midjan, was met een
Midjanitische vrouw, Tsippora, getrouwd, de dochter van een Midjanitische priester en hij was „tevreden
daar te leven,” rustig als schaapherder. We zijn geneigd te vergeten dat hij daar vele jaren gewoond heeft. Hij
verliet Egypte als een jongeman en hij was al tachtig jaar oud bij het begin van zijn opdracht, toen hij voor
Farao stond (Ex. 7:7). Hij moet het grootste deel van zijn volwassen leven in Midjan hebben gewoond, ver
weg van zowel de Israëlieten als van de Egyptenaren. Mozes was een Midjaniet.
Dus als Mozes vraagt: „Wie ben ik?” is het niet alleen maar dat hij zichzelf onwaardig vindt, hij heeft het
gevoeld dat hij niet betrokken is. Het kan wel zijn dat hij Joods van geboorte was, maar hij had niet hetzelfde
lot van zijn volk geleden. Hij was niet opgegroeid als een Jood. Hij had niet geleefd onder de Joden. Hij had
goede reden om te twijfelen of de Israëlieten hem zelfs zouden herkennen als één van hen. Hoe zou hij dan
hun leider kunnen worden? En een nog doordringendere vraag: waarom zou hij er zelfs maar aan denken om
hun leider te worden? Hun lot was niet het zijne. Hij had er geen deel aan. Hij was er niet verantwoordelijk
voor. Hij leed er niet onder. Hij was er niet in verwikkeld.
Meer nog, de enige keer dat hij getracht had te interveniëren in hun aangelegenheden – hij sloeg een
Egyptische opzichter dood die een Israëlitische slaaf had doodgeslagen en de volgende dag trachtte hij twee
vechtende Israëlieten van elkaar te scheiden – was zijn interventie niet welkom. „Wie heeft jou als leider en
rechter over ons aangesteld?” zeiden ze tegen hem. Dat waren de eerste woorden van een Israëliet tegen
Mozes. Hij had er nog niet van gedroomd om een leider te worden en reeds werd zijn leiderschap
uitgedaagd.
Zie hier de keuzen waarmee Mozes in zijn leven werd geconfronteerd. Aan de ene kant had hij kunnen leven
als een prins in Egypte, in luxe en zonder zorgen. Dat was waarschijnlijk zijn lot geweest als hij zich nergens
mee bemoeid had. Zelfs naderhand, toen hij gedwongen werd te vluchten, had hij de rest van zijn leven in
alle rust als schaapherder in Midjan kunnen doorbrengen, in vrede met de Midjanitische familie waarin hij
getrouwd was. Het is niet zo verbazingwekkend dat toen G-d hem uitnodigde om het Israëlitische volk naar
de vrijheid te leiden, hij zich verzette.
Waarom accepteerde hij het dan toch? Hoe wist G-d dat hij de man was voor de taak? Eén hint is te vinden
in de naam die hij zijn oudste zoon gaf. Hij noemde hem Gersjom, want hij zei: „Ik ben een vreemdeling in
een vreemd land” (Ex. 2:22). Hij voelde zich niet thuis in Midjan. Dat was waar hij was maar niet wie hij
was.
Maar de ware aanwijzing is vervat in een eerder vers, het voorspel tot de eerste interventie. „Toen Mozes
was opgegroeid ging hij erop uit, naar zijn eigen volk en hij zag hun harde arbeid” (Ex. 2:11). Deze mensen
waren zijn volk. Hij kan er dan wel als een Egyptenaar hebben uitgezien, maar hij wist dat hij dat uitein-
delijk niet was. Het was een moment van overgang, niet ongelijk aan dat toen Ruth de Moabitische tegen
haar Israëlitische schoonmoeder Naomi zei: „Uw volk zal mijn volk zijn en uw G-d mijn G-d” (Ruth 1:16).
Ruth was niet-Joods van geboorte. Mozes was niet-Joods opgegroeid. Maar beiden wisten ze dat als ze lijden
zagen en zich identificeerden met de lijder, zij daar niet van konden weglopen.
Rabbi Joseph Soloveitchik noemde dit een „lotsverbond,” – brit goral. Het ligt in het hart van de Joodse
identiteit tot op deze dag. Er zijn Joden die geloven en die welke dat niet doen. Er zijn Joden die praktiseren
en die welke dat niet doen. Maar er zijn maar weinig Joden die, wanneer hun volk lijdt, kunnen weglopen en
zeggen: daar heb ik niets mee te maken.
Maimonides, die dit definiëert als „zich afscheiden van de gemeenschap” (poreesj mi-darchei ha-tsibboer,
Hilchot Tesjoeva 3:11), zegt dat het een van de zonden is waarvoor men zijn deel in de Komende Wereld
verliest. Dit is wat de Haggada bedoelt als het zegt over de slechte zoon dat „omdat hij zich afscheidt van de
gemeenschap, hij een fundamenteel geloofsprincipe ontkent.” Welk fundamenteel geloofsprincipe? Geloof in
het collectieve lot en bestemming van het Joodse volk.
Wie ben ik? vroeg Mosjé, maar in zijn hart wist hij het antwoord. Ik ben niet Mosjé de Egyptenaar of Mosjé
de Midjaniet. Als ik mijn volk zie lijden, dan ben ik, en kan ik niemand anders zijn dan Mozes de Jood. En
wanneer dat verantwoordelijkheid op mij legt, dan zal ik dat moeten dragen. Want ik ben wie ik ben omdat
mijn volk is wie het is.
Dat is Joodse identiteit, toen en nu.
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