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Overzicht Parasjat Re’ee (Devariem/Deuteronomium 11:26-16:17)
door Rabbi Yaakov Asher Sinclair

Mosjé legt aan het volk de zegen voor van een spiritueel georiënteerd leven, en de vloek van een leven dat
losgekoppeld werd van Hasjem. Wanneer het volk Erets Jisraël binnentrekt, moet het de bomen die voor
afgoderij gebruikt werden, verbranden en alle afgodsbeelden vernietigen. Hasjem zal slechts één plaats
kiezen, waar de G-ddelijke Aanwezigheid – de Sjechina – zal wonen. Alleen daar mogen offers gebracht
worden. Mosjé waarschuwt herhaaldelijk tegen het eten van bloed. In de woestijn werd al het vlees in het
Misjkan geslacht, maar in Erets Jisraël mogen dieren voor hun vlees overal geslacht worden. Mosjé stelt een
lijst op van soorten voedsel die uitsluitend in Jeruzalem gegeten mogen worden. Hij waarschuwt het volk dat
zij de volken van het land niet nadoen. Daar de Tora compleet en perfect is, mag daar niets aantoe gevoegd
of van afgedaan worden. Wanneer iemand zich voor profeet uitgeeft en het volk vertelt dat zij zich
permanent niet meer aan de wetten van Tora hoeven te houden, of dat zij zich moeten bezighouden met
afgoderij, dan zal hij ter dood moeten worden gebracht. Een stad die afgoden aanbid, moet vernield worden.
Het is verboden om overdreven tekenen van rouw te tonen, zoals inkervingen maken in de huid of zich
kaalscheren. Mosjé herhaalt de indeling van kosjer en niet-kosjer voedsel en het verbod om vlees met melk
samen te koken. Het tweede tiende van landbouwproducten moet in Jeruzalem worden gegeten en als de
hoeveelheid daarvan te groot is om mee te nemen naar Jeruzalem, mag men het lossen – verwisselen voor
geld – en met dat geld moet men dan voedsel kopen in Jeruzalem en dat daar opeten. In bepaalde jaren wordt
dit tiende aan de armen gegeven. Bnei Jisraël wordt gezegd altijd een open hart te hebben, en in het zevende
jaar worden leningen vrijgescholden – Hasjem zal ieder die zich daaraan houdt, zegenen. Een Joodse slaaf
wordt na zes jaar bevrijd en moet door zijn meester met royale geschenken worden heengezonden. Wanneer
hij weigert om weg te gaan, wordt zijn oor doorboord met een priem tegen de deurpost en hij blijft slaaf tot
het Jubeljaar. De parasja eindigt met een beschrijving van de drie pelgrimfeesten, Pesach, Sjawoe’ot en
Soekkot.

Haftara Parasjat Re’ee (Jesjaja 54:11-55:5)
Door Reuben Ebrahimoff

Het verhaal van deze week – (54:11-14): De Haftara begint met de verklaring van Jesjajahoe dat in de tijd
van de Masjiach Jeruzalem herbouwd zal worden met edelstenen, zoals robijnen en safieren. Dan zullen al je
kinderen leerlingen van Hasjem zijn en zij zullen zich kunnen verheugen in een eeuwige vrede en spirituele
grootheid. De vijanden van Jeruzalem zullen niet in staat zijn haar te veroveren. (54:15-17): De profeet gaat
verder met te zeggen dat de Joden hun vijanden zullen moeten vrezen, als zij Hasjem niet gehoorzamen. Zij
hoeven alleen maar te dorsten naar Tora. Het resultaat zal zijn dat de vijanden van Jeruzalem haar niet zullen
kunnen veroveren. Ieder die de Joden zal proberen te overmeesteren, zal in de handen van de Israëlieten
vallen. Hasjem stond het toe dat alle wapens in de wereld gesmeed werden, maar hij zal niet toestaan dat die
wapens Israël kwaad zullen doen. En ieder die tegen Israël getuigt, zal als kwaadspreker terecht staan.
Luister naar Hasjem, Die een verbond met Israël zal sluiten. (55:1-5) De Haftara sluit af met de uitspraak van
Jesjajahoe, dat in de tijd van de Masjiach de volken van de wereld naar Israël toe zullen komen om hen te
dienen.

Het verband tussen de Haftara en de Parasja – Deze Haftara is de derde in de reeks van zeven troost-
Haftarot die gelezen worden tussen Tisja Be’Av en Rosj Hasjana. Er is geen direct verband tussen de parasja
en de Haftara. De Haftara probeert alleen de stemming na Tisja Be’Av te verheffen met Rosj Hasjana in het
verschiet.
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De Politiek van de Vrijheid
door Chief Rabbi Lord Jonathan Sacks

Na de uiteenzetting van de algemene principes van het verbond, richt Mosjé zich nu op de details, die zich
uitstrekken over vele hoofdstukken en diverse parasjiot. Het lange overzicht van de wetten die Israël zullen
regeren in zijn land beginnen en eindigen met een gewichtige keuze die Mosjé hen voorlegt. Hier is hoe hij
dat formuleert in de parasja van deze week:
„Zie, vandaag stel ik jullie voor de keuze tussen een zegen en een vloek - de zegen als jullie gehoorzamen
aan de geboden van Hasjem, jullie G-d, die ik jullie vandaag voorleg, en de vloek als jullie ongehoorzaam
zijn aan de geboden van Hasjem, jullie G-d, en afdwalen van de weg die ik jullie heden gebied te gaan, door
andere goden te volgen, die jullie niet eerder kenden.” (Dev 11: 26-28)
En zo formuleert hij het aan het eind:
„Zie, Ik heb jullie heden het leven en het goede, dood en kwaad voorgelegd... Ik roep heden de hemel en de
aarde tot getuige tegen jullie op, dat ik jullie leven en dood heb voorgelegd, zegen en vloek. Kies daarom
voor het leven, opdat jij en je nageslacht mogen leven.” (Dev. 30:15, 19)
Maimonides neemt deze twee passages als bewijs van ons geloof in de vrije wil (Hilchot Tesjoeva 5: 3), wat
ze inderdaad zijn. Maar ze zijn meer dan dat. Ze zijn ook een politiek uitspraak. Het verband tussen
individuele vrijheid, waar Maimonides over praat en collectieve keuze waar Mosjé over spreekt, is dit: Als de
mensen vrij zijn dan hebben ze een vrije samenleving nodig waarbinnen zij die vrijheid kunnen uitoefenen.
Het boek Devariem (Deuteronomium) vertegenwoordigt de eerste poging in de geschiedenis om een vrije
samenleving te creëren.
De visie van Mosjé is diep politiek, maar op een unieke manier. Het is geen politiek van het nastreven van
macht of de verdediging van de belangen of de bescherming van klasse en kaste. Het is niet de politiek als
een uitdrukking van de nationale roem en bekendheid. Er is geen verlangen in de woorden van Mosjé naar
roem, eer, expansie, imperium. Er is geen woord van nationalisme in de conventionele zin. Mosjé vertelt het
volk niet dat ze geweldig zijn. Hij vertelt hen dat ze opstandig zijn geweest, hebben gezondigd, en dat hun
falen van het geloof tijdens de episode van de verspieders hen veertig jaar extra vertraging kostte alvorens zij
het land konden binnentrekken. Mosjé zou niet een verkiezing hebben gewonnen. Hij was niet zo’n soort
leider.
In plaats daarvan roept hij de mensen op tot nederigheid en verantwoordelijkheid. Wij zijn het volk, zegt hij
in feite, dat door God is gekozen voor een groot experiment. Kunnen we een samenleving creëren die geen
Egypte is, geen rijk, niet onderverdeeld in heersers en geheersten? Kunnen we trouw zijn aan de meer-dan-
menselijke hand die ons lot heeft geleid sinds ik voor het eerst stond voor Farao en vroeg om onze vrijheid?
Want als we echt geloven in God – niet God als een filosofische abstractie, maar God in Wiens handschrift
onze geschiedenis is geschreven, God aan Wie wij op de berg Sinaï trouw beloofden, God, Die onze enige
soeverein is – dan kunnen we grote dingen doen.
Niet groot in conventionele termen, maar groot in morele termen. Want als alle kracht, alle rijkdom, alle
macht aan God toebehoort, dan kan geen van deze dingen ons met recht doen onderscheiden van elkaar. We
zijn allemaal even kostbaar in Zijn ogen. We kregen van Hem de opdracht om de armen te voeden en om de
wees en de weduwe, de landloze Leviet en niet-Israëlitische vreemdeling in ons midden op te nemen, om
onze feesten en rustdagen met hen te delen. We werden bevolen om een rechtvaardige samenleving op te
bouwen die de menselijke waardigheid en vrijheid eert.
Mosjé benadrukt drie dingen. Ten eerste zijn we vrij. De keuze is aan ons. Zegen of vloek? Goed of kwaad?
Trouw of ontrouw? Jullie beslissen, zegt Mosjé. Nooit werd de vrijheid zo grimmig gedefinieerd, niet alleen
voor een individu, maar voor een natie als geheel. We vinden het niet moeilijk om te begrijpen dat we als
individuen worden geconfronteerd met morele keuzes. Dat werden Adam en Eva. Zo ook Kajin. Keuze is
een menselijke voorwaarde.
Maar dit te worden verteld als een natie – dat is iets nieuws. Er is geen verdediging, zegt Mosjé, in betui-
gingen van machteloosheid, zeggende: Wij konden er niets aan doen. We waren in de minderheid. We
werden verslagen. Het was de schuld van onze leiders of onze vijanden. Nee, zegt Mosjé, je lot ligt in jouw
handen. De soevereiniteit van God neemt te menselijke verantwoordelijkheid niet weg. In tegendeel, het
wordt erdoor midden op het podium geplaatst. Als je trouw aan God bent, zegt Mosjé, kun je imperiums
verslaan. Zo niet, dan zal niets anders - geen militaire kracht, noch politieke allianties - je helpen.
Wanneer je je unieke bestemming verloochend, als je de goden van de omringende volken gaat dienen, dan
word je net als hun. Jou zal hetzelfde lot ten deel vallen als van alle andere kleine volken in een tijdperk van
supermachten. Verwijt anderen niet en geef niet de schuld aan pech of ongeluk voor je nederlaag. De keuze
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is aan jou; het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid.
Ten tweede, we zijn collectief verantwoordelijk. Het gezegde: „Heel Israël is verantwoordelijk voor elkaar"
is rabbijns maar het idee is al aanwezig in de Tora. Dit is te radicaal. Er is geen ‘grote man’ theorie in de
geschiedenis van het Jodendom, niets van wat Carlyle ‘helden en heldenverering’ noemde Het lot van Israël
hangt af van de reactie van Israël, heel Israël, van „de hoofden uwer stammen, uw oudsten en ambtenaren”
tot uw „houthakkers en waterdragers.”
In tegenstelling tot alle andere volken in de oude wereld en de meeste van vandaag, gelooft het volk van het
verbond niet dat hun lot werd bepaald door koningen, keizers, een koninklijk hof of een regerende macht.
Het wordt bepaald door elk van ons als morele agenten, gezamenlijk verantwoordelijk voor het algemeen
welzijn. Dit is wat Michael Walzer bedoelt wanneer in zijn recente boek In God's Shadow: Politics in the
Hebrew Bible [In de schaduw van God: Politiek in de Hebreeuwse Bijbel] het bijbelse Israël een „Bijna
democratie” noemt.
Ten derde, het is een God-centrale politiek. Hier was geen woord voor in de antieke wereld en dus moest
Josephus er een nieuwe uitdrukking voor bedenken. Hij noemde het ‘theocratie.’ Echter, dit woord is veel
misbruikt en er wordt nu iets onder verstaan wat het niet is, namelijk een regering door geestelijken, pries-
ters. Dat is niet wat Israël was. Israël was meer zoals de Amerikanen het uitdrukken: ‘een natie onder God.’
Als een enkel woord recht doet aan de visie van Deuteronomium, dan is het geen theocratie, maar nomo-
cratie, ‘de heerschappij van het recht, niet van mensen.’
Bijbelse Israël is het eerste voorbeeld in de geschiedenis van een poging om een vrije samenleving te creëren.
Niet vrij in de moderne betekenis van gewetensvrijheid. Dat concept werd geboren in de zeventiende eeuw in
een Europa dat al een eeuw lang geteisterd werd door godsdienstoorlogen tussen katholieken en protestanten.
Gewetensvrijheid is de poging om het probleem op te lossen van hoe mensen met sterk verschillende reli-
gieuze overtuigingen (allen christenen, zoals de realiteit was) in vrede met elkaar kunnen leven. Dat is niet
het probleem waar het bijbelse Israël een antwoord op is.
In plaats daarvan was het een antwoord op de vraag: hoe kunnen vrijheid en verantwoordelijkheid gelijkelijk
door allen worden gedeeld? Hoe kan men grenzen stellen aan de macht van heersers die de mensen
veranderen in slaven - niet per se letterlijk slaven, maar als arbeidskrachten die gebruikt worden om
monumentale gebouwen te bouwen of zich bezighouden met veroveringsoorlogen? Het was de grote negen-
tiende-eeuwse historicus Lord Acton die terecht in zag dat de vrijheid in deze zin werd geboren in het
bijbelse Israël:

De regering van de Israëlieten was een federatie, die bijeen gehouden werd door een niet-politieke
autoriteit, maar door de eenheid van ras en geloof, en gegrondvest, niet op fysieke kracht maar op een
vrijwillig verbond … De troon was gebaseerd op een verdrag en het koningschap was het recht van
wetgeving over het volk onthouden, een volk dat geen andere wetgever erkende dan alleen God... De
geïnspireerde mannen die opstonden in feilloze opvolging om te profeteren tegen de usurpator en de tiran,
verkondigden voortdurend dat de wetten, die Goddelijk waren, van hogere rangorde waren dan de zondig
heersers ... Dus het voorbeeld van de Hebreeuwse natie legde het fundament waarop alle vrijheid is
gebaseerd.1

Dit is een schitterend, krachtig, uitdagend idee. Als God onze enige soeverein is, dan is alle menselijke
macht gedelegeerd, gelimiteerd en ondergeschikt aan morele beperkingen. Joden waren de eerste die
geloofden dat een heel volk zichzelf kon regeren invrijheid en gelijke waardigheid. Dit heeft niets te maken
met politieke structuren (monarchie, olicharchie, democratie – Joden hebben dat allemaal uitgeprobeerd),
maar alles met collectieve morele verantwoordelijkheid.
Joden hebben nimmer deze visie volledig bereikt, maar ze hebben nooit opgehouden erdoor te worden
geïnspireerd. De woorden van Mosjé dagen ons tot op de dag van vandaag uit. God heeft ons de vrijheid
gegeven. Laten we het gebruiken om een rechtvaardige, grootmoedige, genadige maatschappij te creëren.
God doet het niet voor ons, maar Hij heeft ons geleerd hoe het moet worden gedaan. Zoals Mosjé zei: de
keuze is aan ons.

1. Lord Acton, Essays in the History of Liberty, Indianapolis, Liberty Classics, 1985, 7-8.


