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Portie Bo Exodus 10:1-13:16

In de portie Bo komen de laatste drie van de tien plagen aan de
orde. Het volk Israël kon na jaren van slavernij en verdrukking het
land Egypte uiteindelijk verlaten en op weg gaan om de Tora op
de berg Sinaï te ontvangen!
Bij de aankondiging van de achtste plaag: sprinkhanen, verzochten de dienaren van Farao om het joodse volk te laten gaan omdat
het land Egypte door de voorafgaande plagen al verloren was
gegaan. Mozes en Aäron werden teruggeroepen. Mozes onderhandelde met Farao wie er mee mogen gaan om G-d te dienen.
Mozes wilde het hele volk meenemen: de jongeren en de ouderen, de zonen en dochters tezamen met de kudden en het vee. In
de joodse traditie bestaat er geen verschil tussen de oude en de
jongere generatie omdat de Tora de jongeren met de ouderen
verenigt. De ouderen en de jongeren vormen samen één volk en
geloven samen in één G-d. (uit Sifree Drush) Farao gaf echter alleen
toestemming aan de volwassen mannen om te gaan. De onderhandelingen waren op niets uitgelopen en zo kwamen de
sprinkhanen om al het groen dat na de hagel was overgebleven
op te eten.
G-d had aan Abraham en aan zijn nazaad het land Kanaän
beloofd. In het land Kanaän woonden zeven verschillende volken.
Waarom werd het land Kanaän juist naar de Kanaänieten
genoemd? In de mondelinge leer (Mechilta, Bo,18) wordt daarover
het volgende verteld: de joodse Wijzen zeggen dat toen G-d het
land aan het volk Israël had gegeven, de Kanaänieten uit zichzelf
opstonden om plaats voor het volk Israël te maken. G-d zei tegen
het volk Kanaän: 'Jullie hebben het land voor Mijn volk ontruimd
en daarom zal Ik het land naar jullie noemen. Ook aan jullie zal Ik
een mooi land als het land Israël geven. En waar is dat? Afrika. [G-d
vergeet de goede daden van de volken van de wereld niet!]
In het Talmoedtractaat Sanhedrin 91a wordt het volgende verteld:
'Tijdens de regering van Alexander van Macedonië kwamen eens
Egyptenaren een aanklacht in te dienen tegen het joodse volk.
Het joodse volk had tijdens de uittocht uit Egypte veel gouden en
zilveren voorwerpen en kostbare kleding van de Egyptenaren
meegenomen en niet teruggebracht.
In het land Israël woonde een gebochelde jood die Gevihah ben
Pesisa heette. Gevihah zei tegen de joodse Wijzen: 'Ik zal naar de
rechtzaak met de Egyptenaren gaan. Indien ik daarin slaag, goed
en zo niet dan kunt u zeggen dat ik een eenvoudige jood ben.'
Gevihah ging en zei tegen de Egyptenaren: 'Maak aub de rekening
op hoeveel u aan de zeshonderd duizend Israëlieten had moeten
uitbetalen voor hun slavenarbeid gedurende vierhonderd en
dertig jaar, dan zullen wij zien wie wat schuldig is.' De Egyptenaren
hoorden dat en begonnen de rekening op te maken en zij
schrokken zeer: zij vluchtten en kwamen niet meer terug....'
In de profetenlezing van vorige week profeteerde Ezechiël over
Egypte. Deze week is de profetie van Jeremia over Egypte aan de
beurt. Egypte had het joodse volk onderdrukt en Egypte kon de
straf daarop niet ontlopen. G-d heeft echter 'een lange adem', Hij
had namelijk honderden jaren gewacht voordat Hij Zijn straf over
Egypte uitgevoerde.

Profetenlezing Jeremia 46:13-28

Het eerste Noachitische gebod: het geloof in Eén G-d
1.3. Het verbod op het maken van een nieuwe religie of op het
toevoegen van een gebod.
1.3.1
Mozes, onze leraar, heeft de Tora en de geboden (Torastudie en
naleven van de 613 geboden) alleen aan het volk Israël nagelaten,
zoals is geschreven: 'de Tora die Mozes ons bevolen heeft, is een
erfgoed voor de gemeente van Jacob' (Deut 33:4). En tevens aan
iemand die heeft gekozen om joods te worden dmv een bevoegd
giyoer ('bekering') proces.
Mozes was evenwel door G-d bevolen om alle volken van de
wereld de zeven Noachitische geboden op te leggen en een
niet-jood die deze geboden niet aanvaardt is aansprakelijk.
Dit gebod dat Mozes was bevolen om de volken van de wereld de
zeven Noachitische geboden op te leggen, is niet alleen de plicht
van het joodse volk maar ook voor de volken van de wereld: een
ieder die de bekwaamheid heeft om anderen te overtuigen om op
de juiste manier te leven, is verplicht om dat te doen.
Indien er een rechtbank is of een overheid die over autoriteit
beschikt, dan dienen zij de zeven Noachitische geboden verordening in hun statuten vast te leggen. Wanneer een persoon over de
bekwaamheid bezit om andere niet-joden op overredend wijze de
zeven Noachitische geboden uit te kunnen leggen, dan heeft hij
dat te doen. Dat valt onder dit gebod aan Mozes. (The Divine Code,
Rabbi M. Weiner, 2017)

In het dagelijks leven
Een jood heeft dagelijks tijd te besteden aan Torastudie en aan het
nakomen van de geboden. Op deze manier wordt een jood
dagelijks bij G-d betrokken. Dat geeft zijn leven inhoud en zekerheid.
Hetzelfde geldt voor een Noachiet. Een Noachiet kan naar eigen
vermogen dagelijks tijd apart zetten voor Torastudie. Het is aan te
raden om 'met de tijd mee te gaan'. Dat betekent om met de joodse
kalender mee te gaan: met de wekelijkse portie, met de joodse
maand en met de joodse feestdagen mee.
Torastudie kan dagelijks uit een deel van de wekelijkse portie
bestaan; en/of het dagelijks lezen van een deel of een hoofdstuk
uit de TaNaCH; en/of het lezen van één of meerdere psalmen per
dag of zijn jaarpsalm [en de jaarpsalmen van zijn gezinsleden].
Wanneer iemand twintig jaar is en dus zijn eenentwinstige
levensjaar begonnen is, leest Psalm 21 als zijn jaarpsalm.
Het voornaamste is dat een Noachiet zich met dat deel van de Tora
bezighoudt waar zijn hart ligt. Zelfs vijf minuten die per dag aan
Torastudie worden gewijd, zullen hem dichter bij G-d brengen. De
kostbare minuten van Torastudie zullen hem ook
een
toegevoegde waarde en een zegen aan de dag geven, al zal dat
niet altijd zichtbaar zijn. (wordt vervolgd)
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