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sjabbat sjaloom

Voor de volgende sjabbat: portie Wajiqra Leviticus 1:1- 5:26; lezing Rosj Chodesj Numeri 28:9-15 en extra lezing Chodesj Exodus 12:1-20 en 
bijbehorende profetenlezing, Ezechiel 45:18-46; Jesaja 66:1, 23, 24 en 66:23
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sjabbat 23 Adar 5778/ 10 maart 2018 Porties Wajakhel-Pikoedee Exodus 35:1-40:38 
en Numeri 19:1-22 (Parah)

Profetenlezing  Ezechiel 36:17-38
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Wajakhel en Pikoedee zijn de laatste twee porties van het 
boek Exodus. In deze porties werd de tabernakel met al haar 
toebehoren in de woestijn gebouwd. In het Heilige der 
Heiligen stond de Ark die van goud en van acaciahout was 
gemaakt en in de Ark bevonden zich de stenen tafels: de Tora. 
De Ark bevatte de belangrijkste en heiligste schat voor het 
joodse volk en daarom is het gepast om de Ark van goud te 
maken. Goud is een kostbaar en duurzaam element dat niet 
aan verandering of aan verderf onderhevig is. Goud symboli-
seert de onafgebroken waarde van de Tora tezamen met haar 
eeuwige waarden en normen. Psalm 19:11 beschrijft dat als 
volgt: 'Zij moeten meer dan goud worden verlangd, ja meer 
dan �jn goud en zij zijn zoeter dan honing en de druipende 
honingraat.' Goud heeft echter één nadeel: het is levenloos. 
Waarom bestaat de Ark ook uit hout [in het Hebreeuws is het 
woord voor hout en voor boom identiek -ets]? Omdat hout 
(boom) een voordeel heeft: hout (boom) behoort tot de 
bloeiende en groeiende plantenwereld. Een boom heeft 
wortels, een stam, takken en vruchten. Daarom wordt de Tora 
ook met een boom vergeleken: 'Het is een boom van het leven 
voor wie het vastgrijpt'. (Spreuken 3:18)

De Ark is gemaakt van goud dat niet aan verandering onder-
hevig is en van hout (boom) dat groeit en bloeit. Goud en hout 
vullen elkaar aan. De Ark en de Tora zijn een kostbaar 
geschenk en zijn symbolen voor eeuwige en onveranderde 
waarden en normen. Eeuwigheid alleen is echter niet genoeg; 
een ieder van ons moet zijn deel leveren om de eeuwige Tora 
ook leven te geven. Dat is mogelijk door Torastudie en het 
nakomen van de geboden.
In de portie wordt ook verhaald hoe het volk Israël al het 
materiaal voor de tabernakel naar Mozes had toegebracht. 
Niemand was in staat om de tabernakel op te richten omdat 
het te zwaar was. Mozes wist niet wat hij moest doen en 
wendde zich tot G-d: 'Hoe moet de tabernakel worden opge-
richt?' G-d antwoordde hem: 'Begin en de tabernakel zal uit 
zichzelf oprijzen.' Aldus geschiedde. Wanneer wij een taak in 
ons leven hebben uit te voeren dan is er geen plaats voor 
angst en voor twijfel. Wij moeten gewoon beginnen en G-d zal 
helpen. De mens voert met zijn handen de werkzaamheden 
uit en G-d zegent zijn daden. Misschien kan het engelse 
woord 'good' (goed) deze gedachte uitdrukken. 'Good' kan 
worden gesplitst in de werkwoorden 'go' en 'do'. 'Ga' en 'doe' 
en G-d zal helpen om alles goed/good terecht te laten komen. 
(Uit weddingspeeches Rabbi M. Bogomilsky, VeDibbarta Bam, Chabad.org)

Op deze sjabbat wordt de maand Nisan gezegend. De maand 
Nisan is het hoofd van alle maanden (Exodus 12:2) en begint op 
de volgende sjabbat. Een andere bijzonderheid van deze 
sjabbat is de extra lezing van de rode heifer (parah) en de 
bijbehorende profetenlezing uit Ezechiël waarin rein water 
dat van de as van de rode heifer is gemaakt over het volk Israël 
zal worden gesprenkeld. 

Deze extra lezing is aan het feest van Pesach dat over enkele 
weken zal aanvangen, verbonden en dient als herinnering voor 
het joodse volk om zich tijdig te reinigen opdat zij het pesachof-
fer in reine status kunnen brengen.

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

1.3.8.
De bovengenoemde regel geldt alleen voor joodse geboden die 
niet vanuit het verstand verplicht zijn (ook al kunnen zij met het 
verstand worden beredeneerd) zoals de besnijdenis en het 
geven van de tienden. Echter, die geboden die met het verstand 
te beredeneren zijn, zijn verplicht omdat dat de juiste manier 
van gedrag is en omdat dat gepast is voor iemand die naar het 
beeld van G-d is geschapen: het respecteren van de ouders, 
vriendelijkheid en liefdadigheid. Echter, een niet-jood mag die 
geboden niet nakomen als een gebod van G-d maar alleen 
omdat een ieder verplicht is om een goed en moreel mens te 
zijn.
Veel verboden die voor de joden gelden, zijn verplichtingen 
voor niet-joden die op het verstand berusten zoals het verbod 
op het haten van een medemens,  wraaknemen of het koesteren 
van wrok. Een niet-jood dient deze verboden na te komen op 
grond van goed fatsoen en niet als G-ddelijke geboden. Die 
verplichtingen dienen vanzelfsprekend voor niet-joden te zijn 
en zij zijn aansprakelijk voor het overtreden van deze verplicht-
ingen. Hetzelfde geldt voor immoreel gedrag.

1.3.9.
Niet-joden zijn verplicht om 'tsedaqa' - liefdadigheid te geven; 
als individue of als gemeente zijn zij verplicht om de armen en 
de behoeftigen bij te staan en hen op gepaste wijze te helpen. 
Sodom en Gomorra werden alleen verwoest omdat zij weiger-
den de behoeftigen te helpen en bij te staan en omdat zij hulp 
aan de behoeftigen in welke vorm dan ook als strafbaar 
beschouwden. Daarom veroordeelde G-d hen met vernietiging. 
(The Divine Code, Rabbi M. Weiner, 2017)

In het dagelijks leven

In de eerste maand na de geboorte van een zoon of een dochter 
kan een Noachiet een feestelijke maaltijd voor zijn familie en/of 
goede vrienden aanrichten. Tijdens de maaltijd kunnen dank- 
en lofzeggingen aan G-d worden gezegd: bijv. Psalm 100; 
120-134,136,145,150 etc; er kan een gedeelte uit de wekelijkse 
portie worden gelezen of uit een ander deel van de TaNaCH. Bij 
het geven van een naam is het aanbevolen om een naam met 
een positieve betekenis te kiezen. Bij de geboorte van een zoon 
kan een Noachiet overwegen om zijn zoon op de achtste dag, 
mits hij gezond is, als een geschenk aan G-d te laten besnijden.


