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Van de vele keren dat het gezag van Mosjee en Aharon wordt aangevochten in de Tora
gebeurt dat in sidra Korach op ernstige wijze, en in dit geval wordt de straf dan ook behoorlijk
streng.De aarde opent zich immers letterlijk voor Korach en zijn volgelingen. We kunnen ons
zeker afvragen waarom er sprake is van zo’n zware straf voor dit verzet. Het antwoord lijkt in
de constatering te liggen dat Mosjee en Aharon de door God uitverkoren leiders zijn en dat
verzet tegen hen dus gelijk is aan verzet tegen God.
Korach en zijn volgelingen verzetten zich echter tegen deze aanname. In Bemidbar 16:3 zien
we dat “ze samenspanden tegen Mosjee en Aharon en tegen ze zeiden: “U matigt u te veel
aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig, en de Eeuwige is in hun midden. Waarom
voelt u zich dan boven de gemeenschap van de Eeuwige verheven?”
Dit is een gerechtvaardigde vraag, en –alhoewel ze gestraft werden- leven Korach en zijn
zonen voort als de voorouders van de profeet Sjmoeëel (1 Divree Hajamiem [Kronieken]
6:16), nog los van de elf psalmen die aan hen worden toegeschreven. De Talmoed erkent de
autoriteit van het volk, zelfs tegen de mening van de grote wijzen. Wanneer zich een geschil
voordoet, horen we dat het wordt beslist met de vraag: “wat zegt de wet?” Hij (Rav Joseef)
zei tegen hem: “ga kijken naar wat de mensen [in de praktijk] ermee doen.” (BT Berachot
44a, 45a.)
Hieruit valt op te maken dat leiders moeten voelen en weten wat er onder het volk leeft bij
het vaststellen van wat de halacha [joodse wet] is. “Alle leden van de gemeenschap zijn
heilig, en de Eeuwige is in hun midden.” Leiders mogen zich niet te zeer boven het volk
stellen. Ik geloof dat we in het hedendaags joodse leven genoeg problemen kunnen bedenken
waarvoor dit een zinnig advies zou zijn!

