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Overzicht Parasjat Sjoftiem (Devariem 16:18-21:9)
osje vertelt de Israëlieten dat het rechters en ambtenaren moet aanstellen in hun steden. Zelfs een
kleine omkoopsom is verboden. Er mogen geen bomen geplant worden naast het altaar van Hasjem,
zoals de gewoonte was van de afgodendienaren. Onvolkomenheden aan dieren die bestemd zijn voor

de offerdienst en andere diskwalificaties worden opgesomd. Het Groot Sanhedrin zal bindende voorschriften
maken voor nieuwe situaties op basis van Tora-criteria, ter voorkoming van het uiteenvallen van Tora. Een
groot geleerde die weigert de halachische beslissingen van het Sanhedrin te accepteren, is de doodstraf
schuldig. Een Joodse koning mag alleen bezittingen en symbolen van zijn macht hebben in overeenstemming
met de eer van zijn ambt, maar niet voor zelfverheerlijking. Hij moet zelf twee Tora-rollen schrijven,
waarvan hij er één altijd bij zich moet dragen, waar hij ook gaat, opdat hij niet hooghartig wordt. Noch
Kohaniem, noch Levieten zullen grond erven in het Land Israël, maar zij zullen onderhouden worden door de
gemeenschap door middel van een systeem van tienden. Iedere vorm van waarzeggerij of tovenarij is
verboden. Hasjem belooft het Joodse volk dat Hij hen profeten zal zenden die hen zullen leiden en Mosjé
legt uit hoe een echte profeet te onderscheiden is van een valse. Vluchtsteden moeten er komen, waarheen
iemand die per ongeluk een ander gedood heeft, naar toe kan vluchten, om te ontsnappen aan de bloedwraak
van de famlie. Maar wie uit kwaaddadigheid iemand dood, wordt overgeleverd aan de wreker. Mosjé waar-
schuwt de Israëlieten om geen landpalen te verplaatsen om zich zo een groter stuk land toe te eigenen. Twee
getuigen die samenspannen tegen een derde partij, worden gestraft met dezelfde straf als die zij de
onschuldige hadden toegedacht. Wanneer Israël ten oorlog trekt, zal een speciale priester worden aangesteld
om het vertrouwen van Hasjem te krijgen. Ieder die een nieuw huis gebouwd heeft, maar daar nog nooit in
gewoond heeft, en ook bangerikken en lafhartigen zijn vrijgesteld om mee uit te trekken in de oorlog. Een
vijand moet de gelegenheid geboden worden om vrede te sluiten, maar wanneer hij dat weigert, dan moeten
alle mannen gedood worden. Vruchtbomen moeten gespaard worden en mogen tijdens de strijd niet gekapt
worden. Wanneer een lijk gevonden wordt in het veld tussen twee steden, dan moeten de bestuurders van de
dichtstbijzijnde stad een kalf slachten en daarboven hun handen wassen en daarbij verklaren dat zij niet
schuldig zijn aan zijn dood.
Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël
©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden

HAFTARA: Jesjajahoe 51:12-52:12

Deze haftara is de vierde in een serie van „zeven troost-haftarot." In deze profetie, wisselt Jesajahoe
visioenen van de toekomstige verlossing af met beelden uit het donkere verleden en waarschuwt het Joodse
volk tegen herhaling van de in het verleden gemaakte fouten.

Waarom, vraagt G-d, moesten jullie je wereldse onderdrukkers vrezen, die voortbestemd zijn om te sterven
en tot stof te vergaan? Waar zijn die grote wereldrijken nu gebleven, die probeerden jullie te onderdrukken?
Wanneer jullie je alleen maar aan Mijn Tora houden, dan zal Ik jullie beschermen en dan benoem Ik jullie tot
Mijn volk.
Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël
©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden
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Sjoftiem (Deuteronomium 16:18-21:9)

Grootheid Is Nederigheid
door Chief Rabbi Lord Jonathan Sacks

Er is een fascinerend detail in de passage over de koning in de sidra van deze week. De tekst zegt dat „Als hij
op de troon van zijn koninkrijk zetelt, moet hij voor zichzelf op een rol een kopie van deze Tora overschrij -
ven van die welke bij de Levieten en de Priesters berust.…… daaruit moet hij lezen al de dagen van zijn
leven, zodat hij G-dvrezend zal zijn en nooit de wetten van deze Tora zal overtreden.” (Deut. 17:18-19).
Maar er is nog een andere reden ook: „…opdat hij niet zich superieur zal voelen boven zijn broeders.” (ib. 20)
De koning moest nederigheid hebben. De hoogste in het land moet niet het gevoel krijgen dat hij de hoogste
in het land is.
Dit is enorm belangrijk in termen van het Joodse begrip van politiek leiderschap. Er zijn andere opdrachten
gericht aan de koning. Hij mag niet te veel paarden hebben, zodat er geen handelsbetrekkingen met Egypte
zullen ontstaan. Hij mag niet te veel vrouwen nemen want „ze zullen zijn hart doen afdwalen.” Hij moet
geen rijkdom accumuleren. Dit waren allemaal standaard verleidingen voor een koning. Zoals we weten en
zoals de Geleerden al opgemerkten, waren het deze drie verboden die Salomo, de wijste der mensen,
overtrad en die het begin van de lange langzame afglij ding naar corruptie markeerde die veel van de
geschiedenis van de monarchie in het oude Israël kenmerkte. Het leidde, na zijn dood, tot de verdeling van
het koninkrijk.
Maar dit waren symptomen, niet de oorzaak. De oorzaak was het gevoel van de kant van de koning dat,
aangezien hij boven de mensen stond, hij ook boven de wet stond. Zoals de rabbijnen zeggen (Sanhedrin
21b), Salomo rechtvaardigde zijn overtreding van deze verboden door te zeggen: de enige reden dat een
koning niet veel vrouwen mag hebben, is dat ze zijn hart zullen doen afdwalen, dus ik zal veel vrouwen
trouwen en mijn hart niet op een dwaalspoor laten brengen. En omdat de enige reden om niet te veel paarden te
hebben is om geen banden met Egypte aan te gaan, zal ik veel paarden nemen, maar geen zaken doen met
Egypte. In beide gevallen viel hij in de val waarvoor de Tora had gewaarschuwd. Salomo's vrouwen brachten
zijn hart op een dwaalspoor (1 Koningen 11:03), en zijn paarden waren uit Egypte geïmporteerd (1 Koningen
10:28-29). De arrogantie van de macht werd zijn ondergang. Overmoed leidt tot wraak.
Vandaar dat de Tora aandringt op nederigheid, niet als een louter aardigheidje, een goed ding om te hebben,
maar als essentiële eigenschap voor de functie. De koning hoorde te worden behandeld met de hoogste eer.
Volgens de Joodse wet kan alleen een koning geen afstand doen van de eer vanwege zijn functie. Een ouder
kan dat doen, dat kan ook een rabbijn, zelfs een nasi [president van de hoogste rechtbank], maar geen koning
(Kiddoesj ien 32a-b). Toch is er een schril contrast tussen het uiterlijk vertoon van de koning en zijn inner-
lijke emoties. Maimonides behandelt dit onderwerp uitgebreid:

Net zoals de Tora hem [de koning] grote eer geeft en iedereen verplicht hem eer te betuigen, zo ook
gebiedt het hem om nederig te zijn en leeg van hart, zoals er staat geschreven: „Mijn hart is leeg in mij”
(Ps. 109:22). Noch mag hij Israël behandelen met aanmatigend hoogmoed, want er staat geschreven:
„Zodat zijn hart niet hoogmoedig over zijn broeders zal zijn” (Deut. 17:20).
Hij moet genadig en barmhartig zijn voor de kleine en de grote, waarbij hij zich tot hun goed en welzijn
moet inspannen. Hij moet de eer van zelfs de nederigste van de mensen beschermen. Als hij spreekt tot de
mensen als gemeenschap, moet hij zachtjes spreken, zoals er staat geschreven: „Luister mijn broeders en
mijn volk ....” (1 Kronieken 28:2), en evenzo „Als u vandaag een dienaar van deze mensen wil zijn ...” (1
Koningen 12:07).
Hij moet zich altijd met grote nederigheid gedragen. Er was niemand groter dan Mosjé, onze leraar. Toch
zei hij: 'Wie zijn wij? Uw klachten zijn niet tegen ons.” (Ex. 16:08) Hij zou problemen, lasten, klachten en
woede dragen zoals een voedster een zuigeling draagt. (Maimonides, Wetten van Koningen 02:06)

Mosjé staat model. Hij wordt door Tora beschreven als: „zeer bescheiden, meer dan enig mens op de
aardbodem” (Numeri 12:03). „Bescheiden” betekent hier niet bedeesd, zachtmoedig, zelf-vernederend,
timide, verlegen, ingetogen of gebrek aan zelfvertrouwen. Mozes was geen van dit alles. Het betekent
anderen eren en hen als belangrijk zien, niet minder belangrijk dan jij bent. Het betekent niet dat je jezelf als
iets laags beschouwd, het betekent dat je andere mensen hoog acht. Het betekent ongeveer wat Ben Zoma
bedoelde toen hij zei (Avot 4:1): „Wie is geëerd? Iemand die anderen eert.” Dit leidde tot een van de grote
rabbijnse leringen:
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Rabbi Jochanan heeft gezegd: Overal waar je de macht van de Heilige, gezegend is Hij, vermeld ziet, daar
vindt ook je Zijn bescheidenheid vermeld. Dit staat geschreven in de Tora, het wordt herhaald in de Pro-
feten en het staat een derde keer vermeld in de Geschriften. Het staat in de Tora [Dev. 10:17-18]: „Want
Hasjem, jullie G-d is de G-d der goden en de Heer der heren, de grote, machtige en ontzagwekkende G-d,
Die geen aanzien kent en geen omkoopgelden aanneemt.” Onmiddellijk daarna staat er: „Hij verdedigt de
zaak van de weduwe en wees, Hij heeft de vreemdeling lief en geeft hen voedsel en kleding”... (Megilla 31 a)

God zorgt voor iedereen, ongeacht rang en stand, en dat moeten wij ook, zelfs een koning, in het bijzonder
een koning. Grootheid is nederigheid.
In het kader van het diamanten jubileum van koningin Elizabeth de Tweede, is er een verhaal, dat het vertel-
len waard is. Het gebeurde in St James's Palace op 27 januari 2005, de zestigste verjaardag van de bevrijding
van Auschwitz. Stiptheid, zei Louis XVIII van Frankrijk, is de beleefdheid van koningen. Koninklijke waar-
digheid komt op tijd en vertrekt op tij d. Zo is het ook met de koningin, maar deze keer niet. Toen het tijd
werd voor haar om te vertrekken, bleef ze. En bleef. Een van haar bedienden zei dat hij nog nooit had meege-
maakt dat ze zo lang bleef hangen na haar geplande vertrektijd.
Ze had een groep overlevenden van de Holocaust ontmoet. Ze gaf iedere overlevende – het was een grote
groep – haar persoonlijke aandacht. Ze stond stil bij iedereen, totdat ze hun persoonlijk verhaal verteld
hadden. De één na de ander kwamen de overlevenden bij mij in een soort trance, terwijl ze zeiden: „Zestig
jaar geleden wist ik niet of ik de volgende dag nog zou leven en hier heb ik vandaag met de Koningin
gepraat.” Het bracht een soort gezegende afsluiting in hun zozeer gehavende levens. Zestig jaar eerder waren
ze in Duitsland, Oostenrijk, Polen, eigenlijk in bijna heel Europa, als beesten behandeld, maar nu trad de
Koningin hen tegemoet alsof ieder van hen een bezoekend staatshoofd was. Dat was bescheidenheid: niet
jezelf als laag beschouwen, maar maar anderen hoog eren. Waar je nederigheid vindt, vindt j e grootheid.
Het is een les voor ieder van ons. Rabbijn Sjlomo van Karlin zei: Der gretester yetser hora is az mirfargest
az mi is ein ben melech – ‘De grootste bron van zonde is als men vergeet dat we koningskinderen zijn.” We
zeggen Avinoe Malkeinoe – „Onze Vader, onze Koning.” Daaruit volgt dat we allemaal leden van een
koninklijke familie zijn en dan we moeten handelen alsof we dat zijn. En het kenteken van koninklijkheid is
nederigheid.
De ware eer is niet de eer die we krij gen maar de eer die we geven.


