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Portie Sjemot Exodus 1:1- 6:1

In het tweede boek van de Tora, Exodus, zien wij dat het zaad dat
de aartsvaders hebben gezaaid, ontsproot: hun nakomelingen
werden tot een volk, zij ontvingen de Tora en bouwden de tabernakel, het 'huis' van G-d in deze wereld.
De Hebreeuwse naam van het boek Exodus is 'Sjemot' en betekent namen. De gebeurtenissen die in het boek Exodus zijn
opgetekend, hebben aan het joodse volk als geheel en aan elke
jood apart hun essentiële, nationale en persoonlijke identiteit als
joden gegeven. De sleutel tot dit proces is gelegen in de ‘verdrukking'. De verdrukking roept de verborgen potentie van een
persoon op: zijn vechtlust om tegen alle verwachtingen in te
overleven. In verdrukking kan een persoon zijn leven niet als
vanzelfsprekend beschouwen, hij moet zonder ophouden beslissen: of bezwijken of overwinnen. Het essentiële punt van de vrije
wil sluimert in de tijd van voorspoed en vrijheid, maar wordt
tijdens de verdrukking getest. Koning Salomo noemde de Egyptische verdrukking 'de smeltkroes' (1Koningen 8:51): het
verbrandde het afval dat de joodse ziel bedekte. Met het toenemen van de spirituele en fysieke onderdrukking werd het joodse
volk met hun eigen identiteit geconfronteerd.
Velen bezweken tot assimilatie en verdwenen, anderen vochten
om hun joodse identiteit te bewaren: zij hielden zich hardnekkig
aan hun tradities vast en weigerden om hun erfgoed, hun joodse
namen en hun joodse taal op te geven. De namen waarmee de
eerste portie van het boek Exodus begint, benadrukken dan ook
dat de essentie van de jood ver boven de verdrukking uitreikt. (Uit
'Overview for Parshah Shemot' Kehot Chumash, Chabad.org)

G-d sprak met Mozes vanuit een brandende doornstruik. (Exodus
3:4) Sommigen vertalen het met een braamstruik. In beide gevallen is er sprake van een lage struik met doorns en stiekels.
Waarom had G-d juist zo'n lage struik met doorns uitgekozen om
met Mozes te spreken en bijvoorbeeld geen mooie en statige
boom? G-d wilde hiermee Mozes leren dat wanneer het volk Israël
in grote nood verkeert en zeer heeft te lijden, ook G-d met hen
lijdt en van de pijn vergaat. Wanneer het joodse volk lijdt, dan
bevindt G-d Zich als het ware in een stiekelige en doornige struik.
(Rasji- Midrasj Tanchoemah)
Jesaja de zoon van Amos profeteerde in het tweestammenrijk
van Juda tijdens de koningen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia. Uzzia
was de negende koning, Jotam de tiende, Achaz de elfde en
Hizkia de twaalfde koning van Juda. Jesaja heeft al deze vier
koningen overleefd totdat Menasse kwam en hem doodde.
Rasji brengt in zijn commentaar op Jesaja 1:1 naar voren dat er
een traditie bij de joodse vaderen bestaat die zegt dat Amos (de
vader van Jesaja) en Amazia, de achtste koning van Juda, broers
waren. Dat betekent dus dat Jesaja aan het koninklijke huis van
Juda was verbonden.
De joodse Wijzen hebben als regel gegeven dat een profeet die
ook met de naam van zijn vader wordt aangeduid een zoon van
een profeet is. De profeet Jesaja was dus een zoon van een
profeet.

Profetenlezing Jesaja 27: 6-13; 28:1-13, 29:22-23

In Jesaja 27:12 staat dat G-d de kinderen van Israël uit de
verstrooiing zal verzamelen. Wanneer het volk Israël naar G-d
terugkeert zal de tijd van hun verlossing aangebroken zijn. Zoals
men met een stok op de halmen slaat om het kaf van het koren te
scheiden, zo zal G-d het volk Israël vanuit de volken verzamelen:
diegenen die in Assyrië (de tien stammen) aan de stroom van de
rivier de Eufraat zitten, diegenen die ver weg in het land Egypte
zijn en uit alle andere plaatsen die daar tussenin liggen. (Rasji en
Binat HaMiqraót)

Het eerste Noachitische gebod: het geloof in Eén G-d
1.2.6.
Eveneens een jood of een niet-jood die beweert dat G-d hem
heeft gezonden om een gebod toe te voegen, of om een gebod
op te heffen of een gebod van de geboden die G-d via Mozes
heeft gegeven (613 joodse geboden en 7 Noachitische geboden)
te veranderen, is een valse profeet. Dit geldt ook indien hij zegt
dat G-d hem heeft gezonden om de uitvoering van een gebod op
een andere manier dan in de traditie die door Mozes was ontvangen, uit te leggen of dat G-d hem een boodschap heeft gezonden
dat één van deze geboden alleen voor vroegere tijden was
bedoeld en dat G-d het nu heeft veranderd of heeft opgeheven.
Hij is aansprakelijk voor deze valse profetie, omdat hij de profetie
en de Tora die Mozes op de berg Sinaï heeft ontvangen waarvan
G-d heeft beloofd dat Hij het nooit zal veranderen of opheffen of
met een andere doctrine te vervangen, heeft tegengesproken.
1.2.7. (eerste deel)
Een profeet die in de naam van G-d profeteert en in zijn profetie
liegt, valt onder de categorie van een valse profeet, zoals staat
geschreven: 'Maar de profeet die in Mijn Naam iets zegt, wat Ik
hem niet heb bevolen om te zeggen...die profeet zal sterven.
Indien u in uw hart zult zeggen hoe kunnen wij het woord weten
dat G-d niet heeft gesproken? Hetgeen de profeet zal spreken in
de Naam van G-d en gebeurt niet of komt niet uit- dat is het
woord dat G-d niet heeft gesproken; de profeet heeft uit eigengereidheid gesproken en u zult hem niet vrezen.' (Deuteronomium 18:20-22)
Een valse profeet kan op de volgende wijze worden geïndentificeerd: wanneer hij profeteert dat een goede gebeurtenis zal
geschieden en die goede gebeurtenis komt niet uit of slechts een
deel van die goede gebeurtenis die was beloofd komt uit. Dat is
een geldige test om een valse profeet van een ware profeet te
onderscheiden. Al het goede dat G-d (dmv een ware profeet)
heeft bekendgemaakt, zal nooit te niet worden gedaan, zelfs niet
iets dat voorwaardelijk is. Echter indien een profetie aangaande
straf die zal komen wordt geprofeteerd en die negatieve profetie
komen niet uit, dat maakt de geldigheid van een mogelijke profetie niet ongedaan. (wordt vervolgd) (The Divine Code, Rabbi M. Weiner,

2017)
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