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Bedenk altijd: vreugde is niet iets bijkomstigs in je spirituele zoeken. Het is van levensbelang.
Rabbi Nachman van Bratzlav
____________________________________________________________________
Sjabbat 13 oktober 2016 / 13 tisjri, Ha’azinoe, Dewariem 32:1 – 32:52
Tanach: blz. 417 - 423
Haftara: 2 Sjmoeël 22:1-51
Tanach: 655 - 661
Commentaar: Rabbijn Goldie Milgram heeft het Maggid-Educator Ordination Program opgezet en is er
de directeur van. Ze geeft tevens leiding aan www.ReclaimingJudaism.org. Onder de vele boeken die zij
heeft gepubliceerd is ‘Reclaiming Judaism as a Spiritual Practice: Shabbat and Holy Days’. Bovendien is
ze co-redacteur van ‘Mitzvah Stories: Seeds for Inspiration and Learning’, dat een Jewish Book Award
won. Ze geeft wereldwijd les in Tora en joodse spirituele oefenwijzen.
____________________________________________________________________
Liefdesliederen voor een goed huwelijk
Sidra Ha’azinu kan worden beschouwd als de slotparagrafen van het ‘levenstestament’ van Mosjé, zijn
herinneringen aan een leven als doorgeefkanaal voor de heilige inzichten in hoe we samen moeten leven –
mitswot – waarmee een beschaving als spirituele levenspraktijk kan worden gecreëerd. Als de naam
Mosjé (gevormd door de Hebreeuwse letters mem, sjin, he) omgekeerd wordt gelezen, krijgt
men HaSjem (he-sjien-mem); dit is een sleutel die zowel in Wajikra/Leviticus 24:11 als in
Dewariem/Deuteronomium 28:58 wordt gevonden.
De relatie tussen Mosjé en Hasjem is, inderdaad, zo intiem dat onze wijzen het beeld geven van de Tora
als tussen hen heen en weer stromend als water in en uit een grot. En uiteindelijk leren onze midrasjiem

ons dat de ziel van Mosjé werd weggenomen naar het Mysterie met een goddelijke kus. Dit wordt afgeleid
van Dewariem 34: 5: Mosjé, de dienaar van YHVH stierf daar, in het land Moav „al pi”, door de mond
van YHVH.
YHVH is gevormd uit alle tijdsvormen van het Hebreeuwse werkwoord ‘zijn’ en dus kunnen we deze
naam ervaren als de ‘Sjema Rabba’, de grote naam zoals het in het Aramees van het kaddisj wordt gezegd,
wat betekent dat God het Oneindelijke Potentieel voor Verandering is. Dat is wat Mosjé leerde op zijn
spirituele zoektocht bij het brandende braambos, toen God [zichzelf] Ehejé asjer Ehejé noemde: Ik Ben
Wat Ik Zal Worden, ook te vertalen als Ik Zal Zijn wat Ik Zal Worden, of Ik Ben wat Ik aan het Worden
Ben, of Ik Ben wat Ik Ben. En plotseling werd het potentieel om zijn ouders en zuster en broer en de
slaven te bevrijden tot een mogelijkheid – het Oneindige Potentieel voor Verandering daagde in het
bewustzijn van Mosjé. Deze hoop en de wijsheid die de Grote Naam ons brengt via Mosjé als medium is
zeer belangrijk voor alle relaties.
Het joodse volk verliet Egypte met slechts één arbeidskwalificatie op zijn curriculum vitae: ‘ervaring als
slaaf’. In het veertig jaar durende proces van transformatie werd de gemengde massa van slaven afkomstig
uit velerlei volkeren tot één volk; door hun collectief ervaren moeilijkheden en door het geschenk van
wijsheid dat hen in die periode ten deel viel. Deze volkeren werden pas het joodse volk bij Sinaï, toen zij
nieuwe vaardigheden verwierven: hoe te leven als een vrij volk. Wat een hoogtepunt: de metaforische
choepa bij Sinaï – de ceremonie van onze choepa, onze brit ahawa met het Goddelijke Bewustzijn, het
Oneindige Potentieel voor Verandering. Bij deze ceremonie op Sinaï accepteerden wij een op mitswa
gericht leven in plaats van een op het zelf gericht leven.
Aangezien zo’n kosmisch huwelijk het fundament vormt voor de Openbaring die door het joodse volk
wordt gedragen, is het vreemd dat de Tora zo weinig licht werpt op het pad naar een gezond huwelijk.
Mogelijk zijn we als de gist in de huwelijkstaart van de Schepping: als we er gezonde levenspraktijken op
na houden – de mitswot – helpen we de mogelijkheid van een gezonde, zorgzame, menselijke beschaving
in het vizier te houden. Dat geldt ook voor het huwelijk, en wel op de speciale manier in het laatste boek
van de Tora, waar HaSjem zegt: „Welnu, schrijven jullie dit lied voor jezelf op en leer het de kinderen
van Jisraël, leg het ze in de mond, opdat dit lied voor Mij getuige zal zijn tegenover de kinderen van
Jisraël.” (Dewariem 31:19).
Zo komt het dat we aan het einde van Ha’azinoe leren dat „Mosjé dus [was] gekomen en de hele tekst van
dit lied [had] gedeclameerd ten aanhoren van het volk, hij met Hosjea [Josjoea, red.] ben Noen.” Op
dezelfde manier reageerde mijn leraar, rabbi dr. Zalman Schachter-Shalomi z’’l op een vraag hoe men
moet omgaan met moeilijke perioden in een huwelijk. Hij antwoordde: „Het is als in de Tora, je moet een

lied in elkaars mond plaatsen om een huwelijk in stand te houden. Als je samen vecht, zing je dan samen?
Neem, aan het einde van een ruzie elkaars handen en zing een liefdeslied. Want er komt een dag dat de
ruzie minder belangrijk zal zijn of zelfs helemaal vergeten. Maar het liefdeslied moet in jullie leven met
elkaar aanwezig zijn, een aantal verzen uit de Tora waar jullie beiden van houden en die liederen zijn, en
misschien ook andere liefdesliederen.”
Dus, of het nu gaat om andere volkeren die temidden van ons leven, of om het joodse volk, of om onze
eigen huwelijk, brit ahawa of partnerschap – laten we liefdesliederen zoeken en delen en in elkaars mond
plaatsen. Moge alles wat leeft de zegen krijgen te weten hoe het de Goddelijke Liefde, chesed, kan leren
kennen; de Goddelijke Liefde die als een rivier stroomt door alles dat leeft, zoals de Tora tussen Mosjé en
Hasjem. Moge onze verschillen nooit de kans krijgen de Goddelijke Liefde te overweldigen; de
Goddelijke Liefde die HaSjem als Het Lied in onze monden plaatste door de herinneringen aan en het
leven van Mosjé, Mirjam en al die andere heilige namen en voorouders die zich manifesteerden in de loop
der tijd.

