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Sjabbat Weekblad voor Parasjat Masei

Overzicht Parasjat Masei

De Tora noemt alle 42 plaatsen op waar de Bnei Jisraël hun kampement hebben opgeslagen gedurende hun
40 jarige rondzwerving sedert de Uittocht tot de oversteek van de rivier de Jordaan naar Erets Jisraël.
Hasjem beveelt de Israëlieten de Kana'anieten uit Erets Jisraël te verdrijven en al hun monumenten van
afgoderij te vernietigen. De Israëlieten worden gewaarschuwd dat wanneer zij niet het land volledig van
Kana'anieten zuiveren, de achterblijvers daarvan zullen worden „tot doornen in jullie ogen en tot distels in
jullie zijden." De grenzen van het Land Israel worden vast gesteld, en de stammen worden opgedragen 48
steden te reserveren voor de Levieten, die geen normaal aandeel krijgen in de verdeling van het Land.
Vluchtsteden worden vastgesteld: iemand die een ander onopzettelijk dood mag daarheen vluchten. De
dochters van Tslafchad huwen leden van hun eigen stam, zodat hun erfenis binnen hun eigen stam blijft. Zo
eidigt het boek Bamidbar/Nummeri, het vierde boek van de Tora.

De Haftara voor Parasjat Masei
Jirmijahoe (Jeremia) 2:4-28; 3:4; 4:1-2

Samenvatting (2:4-13) Jeremia begint de haftara van deze week met Israel te vertellen dat zij Hasjem
hebben verlaten. De profeet vraagt innaam van Hasjem: „Wat voor slechts hebben jullie voorouders in Mij
gezien, dat zij Mij verlaten hebben?” Het Joodse volk zei niet: „Waar is Hasjem, die ons uit Egypte heeft
gevoerd en ons veilig door de woestijn heeft geleid, naar een vruchtbaar land dat al het voedsel en al de
welvaart produceerde dat wij nodig hadden?” De Kohaniem zeiden niet: „Waar is jullie G-d?” De Profeten
profeteerden via de Ba'al (een Kenaïtische afgod) valse informatie. Hasjem vraagt: „Wat gebeurt er hier?
Heeft dan iedereen onze overeenkomst vergeten?” Hasjem vervolgt dan en zegt: „Kijk eens om je heen, heeft
ooit een volk een levende G-d voor een valse G-d ingewisseld?” Jeremia waarschuwt de Israëlieten dat zij
twee grote zonden tegen Hasjem begaan hebben. Ten eerste hebben zij Hem velaten en ten tweede aanbidden
zij afgoden. Jeremia waarschuwt de Joden dat zij zwaar gestraft zullen worden. (2:14-19) Hij zegt dat het
hun eigen fout is dat zij gestraft worden. In plaats van dat jullie op Hasjem vertrouwden, vertrouwen jullie op
de Egyptenaren en Syriërs voor hulp. Jullie zult nog verbaast staan, wanneer die niet komen om jullie te
helpen als je hen nodig hebt. Jullie zullen worden gestraft voor jullie zondige ontrouw. (2:19-28) Israël, jullie
hebben mij verteld dat jullie trouw zouden zijn, maar dat zijn jullie niet. Jullie aanbidden de afgod Molech in
de Hinnom-vallei, aan wie jullie kinderen offeren. Hasjem zegt: „Houdt op met om jullie heen te zoeken naar
bondgenoten om jullie te redden.” Jeremia waarschuwt het huis van Israël, hun koningen, hun prinsen,
priesters en profeten, dat zij beschaamd zullen zijn als een dief die gepakt wordt. Ze praten tegen de houten
afgodsbeelden alsof die hen kunnen horen, en ze praten tegen stenen alsof die hen geboren hebben doen
worden, maar Mij keren ze de nek toe. Maar in hun uur van nood komen zij bij Mij en zeggen: „Redt ons.”
(3:1-4) Waar is dan de afgod die je voor jezelf gemaakt hebt? Laat hem dan nu komen en je redden in tijd
van nood! Als altijd eindigt de Haftara met een paar gelukkige woorden. (4:1) Hasjem antwoordt: „Wanneer
jullie, Israël, tot Mij terugkeert, en jullie afschuwelijke gewoonten verlaten, en niet wankelt, wanneer jullie
zweren: „Zo waar Hasjem leeft,” in waarheid, recht en gerechtigheid, dan zullen de volkeren zich met Hem
zegenen en zich op Hem beroemen.

Het verband met de parasja van de week

Deze Haftara is de tweede van de drie Haftarot voor Tisja Be’Av – de negende Av, de drie kwellingen. We
lezen deze Haftara omdat het vertelt over de rampen de Jeremia voorspelt, welke het Joodse volk zullen
treffen, met name de verwoesting van Jeruzalem en de Heilige Tempel ten gevolge van de zonden van Israël.

28 Tamoez 5771Jaargang X, Nr. 390 Parasjat Masei 29/30 juli 2011



Jaargang IX, Nr. 381 SJABBAT SJALOM — PARASJAT MASEI

2

Inzicht in Parasjat Masei 5771
Reizen Verbreedt Horizons
De commentatoren van de Tora geven verschillende redenen op waarom de Tora de tochten en de leger-
plaatsen van de Kinderen Israël vermeldt, die zij reisden gedurende hun jaren van rondzwervingen in de
woestijn. Rasji verklaart dat het doel is om de zorgzaamheid van Hasjem te publiceren, Die gedurende 40
jaar de verschillende tochten en halteplaatsen beperkte tot een relatief klein aantal, ten einde de mensen niet
al te veel te belasten.
Rambam in zijn Moree Nevoechiem (Gids voor de Verdoolden) is van mening dat de verschillende tochten
en legerplaatsen zijn opgetekend om de nadruk te leggen op de orde en zorgvuldige planning van hun
reisroute gedurende die jaren. De Kinderen Israël dwaalden niet op goed geluk, gedesoriënteerd en verloren
in de woestijn rond. Iedere reis en iedere legerplaats en de duur daarvan was georganiseerd en doelbewust.
Volgens de Rambam is deze parasja in de Tora opgenomen om ons te leren dat, nadat de Kinderen Israël
waren opgehouden om het Land Israël binnen te gaan, de Hasjgacha (de Voorzienigheid) hen leidde met een
vast doel en een specifiek reisschema, terwijl ze intussen op bovennatuurlijke wijze in hun fysieke en veilig-
heids behoeften werden voorzien. Met andere woorden, ons wordt in deze parasja geleerd over de leiding
die werd uitgeoefend door de Almachtige gedurende de 40 jaar dat de Joden door de woestijn reisden, zowel
als over Zijn vele daden van chessed (goedertierendheid). Volgens de Rambam is de uitdrukking „zwervend
door de woestijn ” een foutieve uitdrukking. De juiste terminologie zou zijn: „de reizen en tochten van de
Kinderen Israël in de woestijn.” Dat is ook precies hoe onze parasja het noemt – לאֵרְָׂשייִֵני ּבְעֵסְַמ – maseëi
benei Jisraël – „de reizen van de Kinderen Israël.”
De Sforno geeft echter een andere reden waarom de Tora deze reizen vermeldt. Hij zegt dat het doel is ons te
leren hoe diep Israëls vertrouwen in G-d was en hoe zij zich bij Zijn besluiten neerlegden en hun bereidheid
om te reizen en zich te legeren gedurende deze voortdurenden tochten. Boven alles onthult de Tora de door
de Israëlieten getoonde discipline, zelfs als de opdracht om een plaats te verlaten en verder te reizen naar
een volgende halteplaats onredelijk scheen te zijn of zelfs onlogisch.
Om te begrijpen wat Sforno zegt, is het belangrijk om terug te kijken naar Parasjat Behalotecha, hoofdstuk
9, vers 17-23. Daar vertelt Tora ons dat de speciale wolk, die het Misjkan (het Tabernakel) bedekte, diende
als een signaal voor het volk voor wat betreft hun reizen en hun legering. Steeds wanneer de wolk omhoog
ging, volgde het volk hem, en waar de wolk tot rust kwam, daar legerden zij zich. Zoals de Tora ons vertelt
in die parasja, was dit een indicatie van G-ds wil en gebod . נּוחֲיַ'יהל ִּפעַוְ,לאֵרָׂשְייִנֵ ּבְעּוסְיִ'יהל ִּפַע – „Op het
woord van Hasjem reisden de Kinderen Israël en op het woord van Hasjem legerden zij zich” (Bamidbar
9:18).
De Tora verklaart dat de tijd die de Kinderen Israël op één plaats bleven, variëerde. Soms bleven ze ergens
24 uur. Andere keren bleven ze ergens dagen of maanden of jaren. De beslissing was echter niet aan hen en
werd niet bepaald door de omstandigheden. Zoals de Sforno verklaart, wanneer zij gelegerd waren in een
prettige en vruchtbare omgeving, dan kwam dat alleen maar ondat hen dat zo geboden was en niet omdat het
hun goed uit kwam. Zelfs als ze in een bepaalde plaats gelukkig en tevreden waren, en wanneer dan de wolk
verder trok, dan deden zij hetzelfde. De tijdsduur was ook irrelevant. Of ze zich reeds gesetteld hadden in
een bepaalde plaats of nog niet, ze braken hun kamp op en volgden de wolk. Zo had die generatie zich
verbonden met de bevelen en opdrachten van de Almachtige.
Wanneer men het Boek Bamidbar overziet, wordt men getroffen door de vele episoden van rebellie van het
volk, dat klaagde, zijn lusten botvierde en zich ondankbaar toonde. Dit Boek staat vol van gebeurtenissen
met onbehoorlijk gedrag en opstandige geesten, zoals die zich manifesteerden bij de Kinderen Israël. Er is
echter een andere positieve kant aan de zaak, betreffende Israëls karakter, waar de Sforno op wijst, hetwelk
deze parasja ons leert. Hoe passend is het dat het Boek Bamidbar eindigt met een positieve noot, waarbij het
beeld van een volk geprojecteerd wordt, dat vertrouwen heeft in de Almachtige. Zeker, het is dit collectieve
karakter van Klal Jisraël waar de profeet op doelt wanneer hij zegt: .כַרְּתִי לְָך חֶסֶד נְעּורַיְִך ָז . לֶכְּתְֵך ַאחֲרַי ּבַּמִדְּבָר .
–ּבְאֶרֶץ לֹא זְרּועָה „Ik herinner Mij de goedhartigheid van je jeugd … toen je Mij volgde in de woestijn in een
onbezaaid land” (Jeremiahoe 2:2).
Het verhaal wordt verteld dat een chassied eens bij zijn Rebbe kwam en hem vertelde dat wanneer Sefer
Bamidbar gelezen wordt, hij zo gedeprimeerd wordt. „Zo veel klachten, zoveel opstanden en zoveel
zonden!” De Rebbe glimlachtte en zei tegen hem: „Dat is waar, maar bedenk wel – hun zonden werden
Tora.” Ongetwijfeld troostte de Rebbe hem door hem erop te wijzen dat deze storende, negatieve
gebeurtenissen niet alleen „Tora werden,” maar dat er ook troost is te vinden in de afsluiting van dit Boek, in
parasjat Masei, wanneer wij het begrijpen in het licht van Sforno’s commentaar.


