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Portie Besjalach Exodus 13:17-17:16

Het volk Israël heeft het land Egypte verlaten en werd door de
wolkkolom en de vuurkolom op de juiste weg geleid. Na de
veilige doortocht door de Schelfzee en het lied van Mozes reisde
het volk verder en al het eten dat zij hadden meegenomen uit
Egypte was op. Het volk Israël ontving 'man' – manna uit de
hemel. Het Hebreeuwse woord 'man' is een acroniem voor
'Ma'asee Nissim' : iets dat op wonderbaarlijke wijze is gemaakt.
Mozes vertelde hen 'dit is het brood dat G-d julie heeft gegeven
om te eten- omdat er in de woestijn geen mogelijkheden bestaan
om aan voedsel te komen en zonder dit brood uit de hemel jullie
leven in gevaar is. In geval van levensgevaar is het toegestaan om
van een wonder gebruik te maken.
Toen het volk Israël voor de eerste maal het manna zag, wisten zij
niet zeker welke zegen zij daarover moesten zeggen: over brood
wordt 'hamotsie' gezegd en over cake 'mezonot'. Het Hebreeuwse
woord 'man' is ook een acroniem voor 'Mah Nevarech': 'Welke
zegen moeten wij zeggen?' Bij het zien van de manna voor de
eerste keer zeiden zij tegen elkaar:' Man Hoe': het is duidelijk dat
het eten is, echter welke zegen moeten wij daarover zeggen: zij
wisten niet wat het was: 'Mah Hoe' Mezonot (cake) of Hamotsie
(brood). Mozes zei tegen hen:' Het is brood dat G-d jullie uit de
Hemel heeft gegeven en omdat het brood niet van de aardbodem komt, moeten jullie zeggen: 'HaMotsie lechem min hasjamajim': 'Hij die brood uit de Hemel voortbrengt.' (Uit Q and A, parsha

BeShalach, M. Bogomilsky, Chabad.org)

In de portie werd het lied van Mozes gezongen over de wonderbaarlijke doortocht door de Schelfzee en over de ondergang van
de Egyptenaren in de Schelfzee. In de profetenlezing lezen over
het lied van Debora (Devorah) een lied naar aanleiding van de
overwinning op de vijand Jabin en zijn gevreesde legeroverste
Sisera.
'’En zij zat onder de palmboom van Debora, tussen Ramah en
Beth-El, op de berg van Efraïm en de Israëlieten kwamen naar
haar toe voor een rechtsuitpraak.' (Richteren 4:5)
Uit de Aramese vertaling van Jonathan ben Uzziël kunnen wij
afleiden dat dit vers niet letterlijk kan worden genomen. De
genoemde plaatsnamen waren niet haar verblijfplaatsen, maar
was zij een rijke vrouw die van de genoemde plaatsnamen haar
inkomen verwierf ; Devorah verbleef in haar stad Atarot. Daarom
moet het vers als volgt gelezen worden: zij had dadelpalmen in
Jericho, wijngaarden in Ramah, olijven in de vlakte van Beth-El
waar volop olie was en 'witte aarde' op de berg van Efraïm in Tur
Malka. Ik zeg dat dit aan de pottenbakkers werd verkocht en
anderen interpreteren de witte aarde met een gezaaid veld als
een graanveld. (Rasji)
In het lied van Debora werd Jael gezegend. (Richteren 5:24) Jael
die tot de Kenieten behoorde, was de vrouw die in haar tent Sisera
met een tentpin had gedood en daarmee Israel van de vijand had
verlost. Het verblijven van een vrouw in de tent is een teken dat zij
een bescheiden en ingetogen vrouw is. Tegelijkertijd weet zij
precies wanneer zij moet handelen, evenals aartsmoeder Sarah.

Profetenlezing Richteren 4:4-24; 5:1-31

Het eerste Noachitische gebod: het geloof in Eén G-d
1.3.2.
De algemene regel is dat het een niet-jood (een individue en zeer
zeker een gemeente die de zeven Noachitische geboden onderhoudt) verboden is om voorschriften van een andere religie toe te
voegen of om een ander gebod te maken die gebaseerd is op hun
eigen beslissing. Indien iemand wil, kan hij een bevoegde 'giyur'
zoeken om een jood te worden of kan hij de Noachitische
geboden blijven onderhouden zonder daaraan af te doen of toe
te voegen.
Een niet-jood mag zich in de studie van de Tora verdiepen in die
delen die betrekking hebben op de Noachitische geboden.
Iemand die zich op andere terreinen van de Tora verdiept, is
aansprakelijk. [Studie van de Tora met het commentaar van Rasji
is toegestaan. Red. HNH] Wanneer een niet-jood zich afzijdig
houdt van wekelijkse bezigheden en de sjabbat voor zichzelf
houdt, zelfs wanneer hij de sjabbat op een andere weekdag
houdt, is hij aansprakelijk. Dit betreft ook iemand die een 'heilige
dag' voor zichzelf vaststelt overeenkomstig de feestdagen en de
sjabbat van de joden (die religieuze feestdagen- heilige samenroepingsdagen in Numeri 28:16-29:12 worden genoemd) en
tijdens die dagen zichzelf verbiedt om te werken, is iemand die
een nieuwe religie voor zichzelf maakt. (wordt vervolgd)
(The Divine Code, Rabbi M. Weiner, 2017)

In het dagelijks leven
Naast de dagelijkse Torastudie is het ook aanbevolen om dagelijks
tijd voor gebed 'tefilah' apart te zetten. Wat is 'tefilah'? 'Tefilah' is
de dienst van het hart en kan als een soort onderonsje met G-d
worden beschouwd. Tijdens dat 'onderonsje' kan iemand zijn hart
uitstorten. Lofprijzing, persoonlijke en algemene behoeften en
dankbaarheid zijn componenten die deel van het gesprek met
G-d kunnen uitmaken.
In de Tora lezen wij over mensen die met G-d in gesprek waren:
Kaïn (Genesis 4:13), Abraham (Genesis 19:27), Isaac (Gen. 24:63),
Jacob (Gen. 28:11), David (Psalm 55:18) en Daniël (Daniël 6:11).
Toen de tabernakel en de Tempel nog in volle glorie stonden,
werden er dagelijks offers door de priesters gebracht. De Levieten
begeleidden de offers met zang en de Israëlieten vergezelden het
brengen van de offers met hun persoonlijk gebed.
Het woord voor offer in het Hebreeuws is 'qorban' en komt van
het werkwoord 'qarev' : naderen, dichterbij komen. Het doel van
het brengen van een offer is het dichter bij G-d komen.
Na de verwoesting van de Tempel kwamen de offers in ongebruik
en kwam 'tefilah' in plaats van de offers. In het dagelijks gesprek
met G-d kunnen allerlei soorten offers door middel van de mond
worden gebracht: dankoffers, vredeoffers, schuldoffers, zondoffers etc.
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