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sjabbat sjaloom
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2 Koningen 11:17-20: 12:1-17
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Jitro is de naam van de portie. Over Jitro staat geschreven dat 
hij een priester uit Midian was. Het woord Midian betekent 
letterlijk twist of strijd. Door Jitro de priester van Midian te 
noemen, ookal had hij lang geleden zijn afgodendienst en 
zijn priesterschap van Midian afgelegd, werd op alle vormen 
van afgodendienst die Jitro had bedreven, gezinspeeld. 
Terwijl de Tora bijdraagt om een persoon dichter bij G-d te 
brengen, leidt de afgodendienst tot het opblazen van zijn 
eigen ego- zelfs al gebeurt dat op een zeer subtiele en vrijwel 
onbewuste wijze – het leidt tot een vervreemding van G-d. 
Jitro was de afgodendienaar bij uitstek en hij was een priester 
van twist.
Bij de ontmoeting van Mozes met zijn schoonvader Jitro, 
wierp Mozes zich neer en kuste Jitro. Mozes belichaamde 
Hemelse wijsheid en Jitro fysieke en wereldse wijsheid. Door 
het buigen van Mozes voor zijn schoonvader, had Mozes de 
fysieke wijsheid opgeheven en in het terrein van de Hemelse 
wijsheid geplaatst. Dat was een voorwaarde voor de Gave van 
de Tora.
Mozes en Jitro informeerden naar ieders welzijn en gingen de 
tent binnen: Mozes en Jitro groetten elkaar eerst voordat 
Mozes de bijzonderheden over van de wonderen van G-d 
verhaalde. In het algemeen worden groeten uitgewisseld 
voordat men een 'spirituele' conversatie begint: het plaatsen 
van vrede tussen mensen gaat boven het verhalen van G-ds 
lofzegging uit. Hier gebeurt echter iets bijzonders.
Jitro was de vroegere priester van Midian, 'de leverancier van 
twist'. Jitro de aartsafgodendienaar vertegenwoordigde de 
verdeeldheid en hokjesgeest die oprijzen uit de loyaliteit aan 
vele goden en die een vreedzaam leven verwoesten. Door 
allereerst naar hun wederzijds welzijn te informeren, verwier-
pen Jitro en Mozes die verwrongen kijk van de mensheid. Dat 
plaveide de weg voor de Gave van de Tora, want de wegen 
van de Tora zijn aangename wegen en al haar paden zijn 
vreedzaam.
Jitro wist nu dat G-d groter dan alle goden was en met deze 
verklaring accepteerde hij de wijsheid van G-d en daarmee 
werd de Gave van de Tora op een diepgaandere manier 
mogelijk gemaakt. Het doel van de openbaring op de berg 
Sinaï was niet alleen om de wil van G-d aan de wereld bekend 
te maken, dat was voor een groot deel al gebeurd: vanaf de 
schepping was altijd een groep van individuen aanwezig die 
de Tora bestudeerden. De openbaring op de berg Sinaï was 
bedoeld om de essentie van G-d voor de wereld via de Tora 
toegankelijk te maken. (uit Overview for Parshah Jethro, Chabad.org)

De profetenlezing komt uit Jesaja 6 evv omdat er hier sprake 
is van het gezicht van de wagen dat Jesaja had gezien. Het 
volk Israël had iets eenders gezien tijdens de Gave van de 
Tora. In 2 Kronieken 26:16 vv staat geschreven dat koning 
Uzzia hoogmoedig werd en de Tempel binnentrad om het 
wierooko�er te o�eren. 

Het is verboden voor een vreemde om het wierooko�er te 
o�eren. Uzzia werd melaats en bleef melaats tot aan zijn 
dood toe. Een melaatse wordt als een dode beschouwd. 
(Uit Choemasj Sjemot)

Het eerste Noachitische gebod: het geloof in Eén G-d

1.3.2  (vervolg)

Het is niet alleen verboden voor iemand om de sjabbat op 
zich te nemen, ook het apart zetten van een dag voor een 
speci�eke handeling of wet zoals iemand die voor zichzelf 
een tijd vaststelt om speciaal voedsel als een voorschrift te 
eten (bijv. Het eten van ongerezen broden op Pesach) of om 
op een speci�eke dag te vasten (bijv. Joodse vastendag van 
de Grote Verzoendag) enzovoort. Zelfs al heeft hij het niet 
apart gezet als een sjabbat of als een feestdag (dwz om  
geen werk te verrichten) dan wordt dat als het maken van 
een feestdag en van een religie vanuit eigen verzonnen 
beweegredenen beschouwd.
Echter indien hij voor zichzelf een dag van rust als een 
onderbreking van zijn werk vaststelt, is dat toegestaan 
omdat hij dat niet vanuit religieuze beweegredenen doet.
Wanneer een niet-jood diep in de Torastudie, buiten de 
Noachitische geboden om, is betrokken of de sjabbat houdt 
of zichzelf een nieuw gebod oplegt, mag de rechtbank hem 
straf opleggen en hem meedelen dat hij daarvoor 
aansprakelijk is voor de dood door de Hand van de Hemel. 
Hij mag echter niet zwaar worden gestraft door de 
rechtbank. (The Divine Code, Rabbi M. Weiner, 2017)

In het dagelijks leven

Er zijn geboden die tussen G-d en de mens gelden en 
geboden die tussen de mens en zijn medemens gelden. 
Torastudie en te�la (gebed) vormen een persoonlijke relatie 
van een mens met G-d. Het doen van goede daden is uiting 
geven aan de relatie tussen een mens en zijn medemens.
Het begroeten van iemand en naar zijn welzijn informeren is 
zeer belangrijk in de ogen van G-d. Mozes en Jitro zijn 
hiervan het voorbeeld bij uitstek in deze portie. In het leven 
zijn zoveel kleine momenten te vinden die het leven van een 
ander aangenamer kunnen maken: iemand vriendelijk 
groeten zowel thuis als in de buurt, onderweg of op het 
werk; een helpende hand uitreiken; iemand bemoedigen; 
iemand een goed woord toespreken. Een klein gebaar kan 
vrede tussen mensen stichten en dat is van grote betekenis 
voor G-d. (wordt vervolgd)


