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Overzicht parasjat Ekev (Deuteronomium 7:12-11:25)

ndien Israël zorgvuldig is met het in acht nemen van zelfs die „kleine” mitswot waar men gewoonlijk
„overheen loopt”, dan, zo belooft Mosjé hen, zullen zij het meest gezegende volk zijn op de hele wereld.
Mosjé vertelt Bnei Jisraël dat zij het Land Kenaän stukje bij beetje zullen veroveren, zodat het land niet

onder de voet zal worden gelopen door wilde beesten, in de periode dat de Israëlieten nog niet in staat zijn
zich adequaat te organiseren en zich in het hele land te vestigen. Na de Israëlieten opnieuw te hebben
gewaarschuwd om al de gehouwen beelden van de Kenaänitische afgoden te verbranden, wijst Mosjé er
nadrukkelijk op, dat Tora ondeelbaar is, en niet vatbaar voor slechts gedeeltlijke gehoorzaamheid. Mosjé
beschrijft het Land Israël als een land van tarwe, gerst, druiven, vijgen, en granaatappelen, een land van olie-
opbrengende olijven en dadelhoning. Mosjé waarschuwt de Israëlieten niet hooghartig te worden, en te
denken dat wat zij in Erets Jisraël hebben, het resultaat is van hun eigen kracht en inspanning; zij moeten
zich daarentegen herinneren dat het Hasjem was die hun welvaart en succes bezorgde. Evenmin dreef
Hasjem de Kenaänieten het land uit wegens de rechtvaardigheid van Bnei Jisraël maar veeleer wegens de
zonden van de Kenaänieten; want de weg vanuit Sinai was een catalogus van kleine en grote zonden en
opstanden tegen Hasjem en Mosjé. Mosjé bespreekt de gebeurtenissen nadat Hasjem de Tien Geboden had
uitgesproken op Sinai tot in details, en hoe dat culmineerde in het omlaag brengen van een tweede stel
Stenen Tafels op Jom Kippoer. Het heengaan van Aharon wordt vermeld, samen met de verheffing van de
Levieten tot dienaren van Hasjem. Mosjé wijst er op hoe de 70 zielen die afdaalden naar Egypte, nu zo talrijk
zijn geworden als de sterren aan de hemel. Na de goede eigenschappen van het Land Israël te hebben
opgenoemd, spreekt Mosjé de tweede paragraaf van het Sjema uit, waarin nog eens in het kort de beloning
wordt genoemd die volgt op het houden van de mitswot, en de straf voor het niet houden daaraan.
Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël
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Haftara Ekev (Jesjajahoe 49:14-51:3)
Het verband met de parasja
Deze week is de tweede van de „Sjiva d’Nechemta” – de zeven weken van troost – die vorige week gestart
zijn met Sjabbat Nachamoe en doorgaan tot de Sjabbat voor Rosj Hasjana. Er is geen rechtstreeks verband
tussen de parasja en de haftara gedurende die weken.
Samenvatting van de parasja
De Profeet Jesjajahoe troost Israël met de woorden: „En Zion zei: Hasjem heeft mij verlaten, mijn Heer
heeft mij vergeten.” Het land Israël lag er verlaten bij en het Joodse volk zag geen reden tot vreugde. Zij
bezagen hun eigen onrechtvaardig gedrag en bevonden het juist dat Hasjem hen in de steek gelaten had.
Jesjajahoe gaat verder: „Zoals een zogende moeder haar kind niet kan vergeten, zo zal Hasjem Zijn kinderen
Bnei Jisraël niet vegeten.” Ook al gaan jullie in ballingschap, er komt een dag dat Israël weer bevolkt zal
zijn. De volken van de wereld zullen Israël terugdrijven naar hun thuisland. Hasjem zal Israël redden van
haar vijanden. Hasjem zal de volken die haar gevangen houden, vernietigen. Jesjajahoe waarschuwt het volk
om zorgvuldig naar zijn woorden te luisteren, die door Hasjem zijn ingegeven. De Haftara eindigt met te
zeggen dat Hasjem de Berg Zion zal troosten, door die als de Tuin van Eden te maken en vreugde en geluk
en het geluid van gezang zullen er terugkeren.
Les uit de Haftara
De maand Eloel die aan Rosj Hasjana voorafgaat, is nog slechts enige weken van ons verwijderd. Laat de
Haftara ons reeds nu inspireren tot een geestelijke verheffing voor de Hoge Feestdagen, die in september
beginnen. Wij lezen hoe Jeruzalem weer zal worden bewoond met Joden die terugkeren uit de hele wereld.
En wij zien hoe ook deze week weer een vliegtuig met enkele honderden Franse en Amerikaanse Joden naar
Israël terugkeerden, om zich hier blijvend te vestigen. Laat ons Jesjajahoe’s profetieën over de toekomst
omarmen, die twee en een half duizend jaar geleden voorspeld waren!
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Inzicht in Parasjat Ekev 5771
Toen Mosjé een overzicht gaf van de geschiedenis van het Joodse volk in de woestijn, benadrukte hij de
grote goedhartigheid en zorg die Hasjem hun toonde gedurende hun lange verblijf in de woestijn. Hij herin-
nerde hen er onder andere aan dat „gedurende die 40 jaar jullie kleren niet sleten op je [lichaam]” (8:4). Het
is interessant om op te merken dat dit wonderlijke behoud van hun kleren en schoenen herhaald wordt in
parasjat Kie Tavo, waar staat geschreven: „Jullie kleren sleten niet op jullie en je schoenen sleten niet aan je
voeten” (29:4).

Rasji in zijn commentaar op deze parasja zegt dat niet alleen de kleren niet sleten al die jaren, maar hij haalt
een midrasj aan die zegt dat de kleren met de persoon die ze droeg mee groeiden. Onze Geleerden
vergelijken dit met de huid van een hagedis die meegroeit als de hagedis groeit. Dit was inderdaad een groot
wonder, maar het had zijn beperkingen. De Jalkoet verklaart dat de woorden „op je [lichaam]” betekenen dat
de kleren „die door de persoon gedragen werden, schoon en fris bleven, maar niet wanneer ze in een doos
bewaard werden.”

Paradoxaal sleten kleren en schoenen die in een doos bewaard werden wel, terwijl die welke gedragen werden
niet! De Baälei Moessar [moraal leraren] leren een belangrijke les van deze midrasj. Zij maken een
vergelijking tussen de kleren en schoenen die gedragen werden door onze voorouders in de woestijn, die
schoon en fris bleven, en iemands intellectuele inspanning, speciaal zijn Tora-studie. Wanneer iemand zijn
intellectuele capaciteiten gebruikt en die constant stimuleert, dan scherpt hij die en daardoor worden ze
groter en beter. Dit geldt met name voor Tora-studie, waarover onze Geleerden leren: „Als je Mij voor één
dag vergeet, zal Ik jou voor twee dagen vergeten” (Talmoed Jeroesjalmi, traktaat Berachot). De manier
waarop een kind een vers in de choemasj begrijpt is niet hetzelfde als waarop een volwassen het begrijpt.
Zoals men groeit en meer volwassen wordt, zo ook is iemands begrip van Tora, net zoals de kleren die de
Israëlieten droegen die uit Egypte kwamen en op bovennatuurlijke wijze met hen mee groeiden.

Echter, dit geldt alleen wanneer men continu blijft studeren en zijn intellectuele krachten ontwikkelt. Maar
als men zich niet inspant en niet iedere dag Tora leert, dan zal zijn intellectuele capaciteit en zijn vermogen
om Tora meester te worden, verslechteren met iedere dag die voorbij gaat, net zoals de kleren die niet
gedragen werden maar werden weggestopt in een doos. De populaire uitdrukking betreffende allerlei
bekwaamheden in het leven: „Rust roest” geldt speciaal ook voor intellectuele groei. Het is deze morele les
die men moet leren van het wonder van de frisheid en houdbaarheid van de kleren van de Israëlieten in de
woestijn.

De Onmisbare Mondelinge Leer
„Pas op dat jullie je eraan [aan de wetten] houdt, want dat is jullie wijsheid en verstand in de ogen van de
volken. Zij zullen al deze wetten horen en zeggen: „Dit is beslist een wijs en verstandig volk.” ( Deut. 4:6 )
Gedurende de hele geschiedenis, in bijna ieder land, hebben de Joden de leiding gehad van de intgelligentsia.
Tijdens de zwaarste van de „donkere eeuwen,” toen de enige mensen die konden lezen, de geestelijken en de
edelen waren, kon bijna iedere Jood Hebreeuws lezen en velen waren even zo bekwaam in de taal van het
land waarin zij woonden. Joden stonden vooraan bij iedere ontwikkeling in de maatschappij, bij iedere intel-
lectuele ontwikkeling en ze stonden bekend als geleerden gedurende de gehele geschiedenis.
Zelfs niet-Joden hebben dit onderkent en je kunt hierover lezen op talrijke plaatsen en in de geschriften van
vele culturen.

Een Rabbijn en een niet-Joodse Geestelijke zitten tegenover elkaar in een trein. De Rabbijn zit een haring te
eten. Vraagt de Geestelijke: „ze zeggen dat de Joden zo wijs zijn. Hoe komt dat? Ik ben ook een geestelijke,
kan ik ook zo wijs worden?
„Jazeker kan dat,” antwoordt de Rabbijn, „dan moet u iedere dag twee haringkoppen eten.”
„Is dat alles?” vraagt de Geestelijke, „geeft u mij dan de koppen van die haringen die u eet.”
„Dat is goed,” antwoordt de Rabbijn, maar voor wat hoort wat. Voor € 25 per stuk zijn ze voor u.”
De Geestelijke denkt: „Voor € 50 wordt ik net zo wijs al die Joden, dat is een koopje, en hij stemt er mee in.
De haringkoppen wisselen van eigenaar en de Geestelijke begint de haringkoppen op te eten.
Na de eerste kop stopt de trein bij een station en een haring verkoper loopt langs de trein en roept:
„Hollandse Nieuwe, één Euro per stuk!”
De geestelijke hoort het en slaat zich voor zijn hoofd: „Ben ik een suffert, ik koop van u haringkoppen voor



Jaargang IX, Nr. 392 SJABBAT SJALOM — PARASJAT EKEV 20 Av 5771/20 augustus 2011

3

€ 25 per stuk en hier had ik voor één Euro een hele haring kunnen kopen.”
„Kijk”, antwoordde de Rabbijn, „de haringkoppen beginnen al te werken.”

Wat is de bron van onze wijsheid? De Tora vertelt ons: de Tora is de bron!
Het is verbazendwekkend dat zo weinig mensen de tijd nemen om erover na te denken wat dit werkelijk
betekent. Overweeg het volgende: de Christenen beweren dat zij nu de Tora hebben. Maar niemand noemt
de Christenen een wijs volk. Wat hebben wij dat zij niet hebben?
Het antwoord is duidelijk voor iedereen die ooit Tora geleerd heeft. Wij hebben de Mondelinge Leer, welke
de tradionele begeleider is van de Geschreven Traditie, die velen de Bijbel noemen. Ieder die ooit getracht
heeft om alleen de Bijbel te leren, zonder enige toelichting, die ontdekt dat dit voor hem/haar een gesloten
boek is, vol verwarring en moeilijk te begrijpen uitdrukkingen. De Tora is in het algemeen kort van woorden
en mist een gedetailleerde uitleg. Het is duidelijk dat commentaar nodig is. Dit commentaar is de Monde-
linge Leer, ook bekend als de Mondelinge Wet of de Mondelinge Tora. De Geschreven Bijbel is volledig
onbegrijpelijk zonder die Mondelinge Traditie.
Om het bovenstaande toe te lichten zullen we hier een paar voorbeelden noemen van wetten uit de Geschre-
ven Tora die volkomen onbegrijpelijk zijn zonder kennis van de Mondelinge Leer.

Wanneer de Bijbel ons vertelt (Lev. 20:14) om vier plantensoorten bij elkaar te nemen op de eerste dag van
Soekot (het Loofhuttenfeest), welke vier soorten worden er dan bedoeld? En wat worden we verondersteld
ermee te doen?

Het verbod op Chelev [vet] (Lev. 7:24) laat ons in het duister over de vraag welk vet daarmee bedoeld wordt
en wat Sjoemanim [toegestaan vet] is.

Welk bloed is verboden (Lev. 7:26) en hoe drijven we dat uit het vlees?

Wat zijn Totafot? (Ex. 13:16). Wanneer dat „Tefillien” betekent, wat zijn dan precies Tefillien? Hoe moeten
ze worden gemaakt en hoe moet men ze „als een teken op je hand binden?”

Welk werk is verboden op de Sjabbat en welk werk is toegestaan?

„Je zult het geitje niet koken in de melk van zijn moeder” staat er drie keer in de Bijbel. Waarom? De Mon-
delinge Leer verklaart waarom. Daar wordt ook de schijnbaar vreemde bewoording van het gebod verklaard.

De meeste Hebreeuws woorden veranderen van betekenis wanneer ze anders worden uitgesproken. Hoe zou-
den we kunnen weten wat de juiste betekenis van het Hebreeuwse Schrift is, dat zonder klinkers geschreven
wordt, zonder de Mondelinge Traditie?

Dit zijn slechts een een paar voorbeelden waarom de Mondelinge Tora nodig is. En wanneer je overweegt
wat de Tora allemaal inhoudt, zul je je realiseren dat het hele lichaam van de Tora, de instructies over hoe
wij ons leven moeten leven, te omvangrijk is om in een paar kleine boekjes samen te vatten.
Het bestaan van de Mondelinge Traditie wordt op verschillende plaatsen in de Geschreven Wet op gezin-
speeld.
Bijvoorbeeld: De Tora (Deut. 12:20) zegt: „Wanneer G-d je grenzen uitbreidt, zoals Hij je beloofd heeft, en
je natuurlijuke behoefte om vlees te eten zich doet voelen, zodat je zult zeggen: „Ik wil vlees eten,” dan mag
je vlees eten zoveel als je wilt… maar je mag je rund- en kleinvee alleen slachten… op de manier die Ik je
geboden heb.” Nergens in de Geschreven Tora is die manier van slachten beschreven. Dus hoe moeten we
ons vee slachten?
Hoewel de wetten voor het slachten van vee niet in de Geschreven Tora worden gegeven, worden ze tot in
details in de Mondelinge Leer beschreven.

De Talmoed vertelt het verhaal van een niet-Jood die naar Hillel De Oude ging en tegen hem zei: „Ik wil
Jood worden, maar ik wil alleen de Schritelijke Tora accepteren, niet de Mondelinge Leer. Ik accepteer de
woorden van de Rabbijnen niet. Dus leer me de Schriftelijke Leer en niet de Mondelinge Tora.”
Hillel begreep dat de man serieuze bedoelingen had en het juiste wilde. De man begreep alleen niet wat het
doel is van de Mondelinge Tora. En zo begon hij hem het Alef-Beet [het Hebreeuwse alfabet] te leren. De
eerste dag leerde Hillel hem de eerste twee letters, alef en beet. De volgende dag leerde Hillel hem dezelfde
twee letters in omgekeerde volgorde. Hij toonde hem de letter beet en noemde die de alef en daarna toonde
hij hem de letter alef en noemde die beet. De man maakte bezwaar. „Gisteren leerde u mij preies het omge-
keerde!”
„Dus je hebt mij nodig, een Rabbijn die jou het Alef-Beet leert? Dan moet je mij vertrouwen voor wat betreft
de traditie van de letters. Wat ik je vertel is de Mondelinge Traditie. Je kunt het alfabet niet lezen als nie-
mand je vertelt wat het betekent. En je denkt dat je geen Rabbijnse kennis van de Joodse Traditie nodig hebt
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om de woorden van de Tora te begrijpen? Die zijn nog veel moeilijker! Zonder een Mondelinge Traditie zul
je nooit in staat zijn Tora te leren.

Het is dus duidelijk dat een Mondelinge Traditie nodig is en dat die bestaat.
Deze Mondelinge Tora is de Misjna en de verklaring en toelichting op de Misjna is de Talmoed. Wat de
Misjna precies is en wat de Talmoed is en hoe die precies ontstaan zijn, hoop ik u in de volgende nummers
van Sjabbat Sjalom te vertellen (hoewel ik u niet kan garanderen dat die regelmatig iedere week in uw email-
box zullen liggen). En daarna zullen we (b.e.h) Misjna gaan leren. En geselecteerde gedeelten uit de
Talmoed. In het verleden heb ik reeds de eerste drie boeken (traktaten) van de Misjna (Berachot, Pea en
Demai) in vertaling gepresenteerd in Sjabbat Sjalom. Ik hoop u in de naaste toekomst de vertaling van
traktaat Kilajiem met toelichting te brengen in de komende afleveringen van Sjabbat Sjalom. Ook heb ik in
de reeeds verschenen nummers van Sjabbat Sjalom geslecteerde gedeelten van de Talmoed in Nederlandse
vertaling gepubliceerd, namelijk Traktaat Berachot en gedeeltelijk Traktaat Sjabbat. Ik hoop binnenkort
verder te gaan waar ik toen ben blijven steken.

We gaan ook weer verder met

Praktische Halacha – Deel Twee: Het dagelijks gebed
We waren blijven steken halverwege hoofdsdtuk 14: de Pskoeké de Zimra. We beginnen hier nog eens bij het begin.

HOOFDSTUK 14: PSOEKÉ DEZIMRA1

1. Wij beginnen onze gebeden tot Hasjem met de Psoeké dezimra. De Psoeké dezimra zijn een bloemlezing
van psalmen en verzen uit psalmen en uit andere delen van Tenach. Hun inhoud bestaat alleen uit
lofprijzingen voor Hasjem.

2. 2Het gedeelte vanaf Hodoe tot en met Az jasjier Mosjé [toen zong Mosjé) wordt Psoeké dezimra [verzen
om te zingen] genoemd. Baroech sjèamar [geprezen is Hij Die sprak] is daarvan de voor- beracha en
Jisjtabach [gehuldigd ....] de na-beracha. Sefaradiem en Chassidiem die dawwenen volgens de siddoer van
de Ari z.l. zeggen eerst Hodoe en daarna Baroech sjèamar. Vanaf Baroech sjèamar tot en met het einde van
de tefilla mag men niet met praten onderbreken. Wanneer men praat, zelfs maar een enkel woord, tussen
Baroech sjèamar en Jisjtabach dan moet men Baroech sjèamar over zeggen, en men moet hier ook niet stil,
zonder praten, te lang pauzeren3. Men mag zelfs niet in het Hebreeuws onderbreken (en zo overal waar het
verboden is te onderbreken, is het ook verboden in het Hebreeuws). Wanneer men toch vanwege een of
andere dringende reden iets moet zeggen tijdens het lezen van de Psoeké dezimra tot Wajewarech David, dan
moet men, voordat men begint te praten zeggen: – ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן'ָּברּוְך ד Baroech Hasjem le’olam amein
weamein – en wanneer men is uitgepraat en weer verder gaat met het lezen van de Psoeké dezimra dan zegt
men die pasoek nog eens. Zij zijn als een voor- en een na-beracha4.
Met betrekking tot onderbreking voor een mitswa moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de Psoeké
dezimra met de bijbehorende berachot, en het lezen van Sjema’ met zijn berachot. Wanneer men in de
Psoeké dezimra, zelfs in het midden van Baroech sjèamar en in het midden van Jisjtabach, een beracha
hoort, mag men amein antwoorden. En ook als men de gemeenschap Keriat Sjema’ hoort zeggen, is het
toegestaan met hen het vers Sjema Jisrael enz. te zeggen. En zeker mag men daar onderbreken om met de
gemeenschap Kaddiesj, de Kedoesja en Barechoe te zeggen. Men mag ook bij de herhaling van de Sjemoné
‘Esré door de gazzan Modiem de rabbanan zeggen5. Echter wie reeds begonnen is te zeggen 'וכו'ָּברּוְך ַאָּתה ה
– Baroech ata Hasjem, enz.– maar de beracha nog niet heeft afgemaakt en men hoort de chazan Baroech
sjèamar of Jisjtabach beëindigen, dan zegt men geen amein. En volgens de Chajé Adam zegt men dan ook
geen amein op iedere andere beracha die men hoort6. Maar indien het mogelijk is om het zo in te richten dat
men onderbreekt tussen twee psalmen of ten minste tussen twee versen, dan moet men dat doen. Tijdens de
Psoeké dezimra zegt men niet Baroech Hoe oewaroech Sjemo, [gezegend is Hij en gezegend is Zijn Naam],
zelfs niet op een plaats van onderbreking (omdat Baroech Hoe oewaroech Sjemo niet in de gemara genoemd
wordt). We zeggen dan ook niet jitbareech/ jitbarach wejisjtabach enz. [geprezen en gehuldigd, enz.], dat
men gewoonlijk zegt wanneer de chazan Barechoe zingt, want dat is slechts een minhag. Maar men mag
iedere beracha zeggen die een dankzegging uitdrukt, zoals Asjèr jatsar die men zegt nadat men naar het toilet
is geweest, en zoals Modiem de rabbanan [blz. 49 van de siddoer Dasberg], dat men zegt terwijl de chazzan
tijdens de herhaling van de Sjemoné ‘Esré Modiem zegt7 (de voorschriften voor het onderbreken in Keriat
Sjema’ en zijn berachot worden in hfd. 16 besproken).

Bronnen van de halacha
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