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Torah from Around the World
________________________________________________________________
Ter voorbereiding op Jom Kipoer:
Begin volgende week komt hier een commentaar op Jom Kipoer van de hand van prof. rabbijn
Jonathan Magonet.
Ondertussen kunt u de lezing (in het Engels) beluisteren: "The Individual and the Collective:
Two Readings of Yonah" with Dr. Micah Goodman, Fellow of Shalom Hartman Institute.
Zie www.hartman.org.il/Blogs_View.asp?Article_Id=835&Cat_Id=343&Cat_Type=Blogs
________________________________________________________________
Sjabbat 22 september 2012 / 6 tisjri 5773
Sidra Vajelech, Devariem [Deuteronomium] 31:1-30
Tanach blz. 414-417
Haftara voor Sjabbat Sjoewa: Hosjea 14:2-10; Micha 7:18-20
Tanach blz. 1157-1158; 1193
Vertaling: Rachel Reedijk
Het Engelse origineel
_______________________________________________

VAJELECH
Vajelech schetst het decor voor Mosjee’s zwanenzang. Hij heeft net te horen gekregen dat
hij binnenkort zal sterven, en roept de oudsten en schrijvers (Devariem 31:28) bijeen voor een
laatste lied [Haäzinoe].

Vajelech – Akiva Wharton
Akiva Wharton is een gepassioneerd percussionist, schrijver en zanger van gebeden en liederen.
Hij is leraar Spiritueel Drummen. Als eerste drummer begeleidt hij grootheden uit de joodse
spirituele muziek, onder wie Craig Taubman, Shefa Gold, Gad Elbaz, alsmede Storah-telling.
Dit jaar valt sidra Vajelech op Sjabbat Sjoeva. Dat betekent dat we de tekst lezen tussen Rosj
Hasjana en Jom Kipoer. Waarom?
Als we de sidra lezen, doen we een stap achteruit uit ontzetting. We zien dat God aan ons, het
volk Israël, twijfelt. Hij zegt dat we, nadat we Erets Jisraëel zijn binnengegaan in opstand zullen

komen, God laten vallen en het Verbond teniet doen. Dan zal Gods woede oplaaien. Hij laat ons
vallen en verbergt Zijn aangezicht voor ons. Wat is dat voor religie? Waar is Gods vertrouwen in
ons? Waar is Gods vertrouwen in mij? En waarom zou ik terug moeten gaan, om nog meer lange
gebeden te zeggen, waarom met de vuist op mijn hart slaan en al die verschrikkelijke daden
herhalen waarvan wordt aangenomen dat ik die heb begaan?
Het antwoord op deze vragen wordt ons aangereikt door onze verheven leraar, de Baal Sjem Tov,
die alles met van heiligheid vervulde ogen bezag. Ogen die door raadselachtige zaken heen
keken. Die verder keken dan onze twijfel, en zelfs in de ziel van onze God schouwden.
Hij zag de ware aard van onze visioenen. Hij zag dat wanneer God zich verborgen houdt, dat
eveneens een zinsbegoocheling, een illusie is. God is aanwezig: in zijn verborgenheid, in de
illusie. De wereld van het duister is niet de wereld van het kwaad, maar God die zich verborgen
houdt.
Als we onverstandige keuzes maken, is dat niet een manifestatie van het kwaad. We maken die
keuzen wanneer God voor ons verborgen is. Als we de Goddelijke Vonk in ons vergeten, niet
meer in staat zijn die te zien. Onze ziel is zuiver. Altijd. Ongeacht wat we doen. Of wat we
denken. Ongeacht wat anderen over ons zeggen. In essentie, ten diepste, zijn wij zuiver. Net zo
puur als op de dag waarop we ter wereld kwamen.
Ja. Het klopt. We deden niet altijd wat goed was, we volgden niet altijd de juiste ingeving. Maar
diep in ons hart weten we wat goed is, en wat niet. We weten het gewoon. En we verlangen
ernaar om naar die staat van zuiverheid terug te keren. We weten niet altijd hoe we dat moeten
doen, maar we verlangen er naar om het beste in onszelf terug te vinden. Daar naar toe terug te
keren.
Terugkeren. Tesjoeva, in het Hebreeuws. Tesjoeva betekent niet spijt betuigen. Wij keren terug
naar God. Naar de verborgen God. Maar hoe vinden we onze weg terug, zonder onszelf voor de
mal te houden?
Sidra Vajelech zegt dat we, in deze fase van ons leven, de hulp van drie getuigen moeten
inroepen: Gezang oftewel Tora, Hemel en Aarde. Wat betekent dit?
Het betekent dat wanneer je wilt terugkeren naar het beste in jezelf, naar God in jezelf, je je moet
verbinden met de Tora, vervolgens de natuur in moet gaan en je daar moet concentreren op
eenvoudigweg 'zijn'.
Ga naar het strand. Observeer de op- of ondergaande zon. Kijk naar de maan. Laat je verrassen
door een regenboog. Ontdek Gods Schepping, die overal aanwezig is. Al onze vragen vervagen
als de illusie van het verborgene oplost. God is hier. Altijd.
Neem op Sjabbat Tesjoeva afstand van je alledaagse beslommeringen. Sluit de boeken.
Geef jezelf een nieuw levensontwerp. Overdenk je fouten. Zie jezelf als iemand die puur is.
Open die vuist en streel je borst. Kijk naar jezelf met ogen die vervuld zijn van heiligheid.
Ogen die de illusie zien.

Een andere invalshoek – David Hoffman
In Vajelech lezen we hoe de kohaniem [priesters] de opdracht krijgen om eens in de zeven
jaar, tijdens Soekot, de Leer voor het gehele volk Israël voor te lezen: opdat het "zal luisteren en
leren in ontzag voor de Eeuwige, uw God, en al deze woorden uit Tora in acht zal nemen en

uitvoeren." Dit moet ook ten goede komen aan de kinderen die de openbaring van God tijdens de
Uittocht en op de Berg Sinai niet persoonlijk hebben meegemaakt. Dit is een opmerkelijke
wetsbepaling. Dat wat de essentie van het Jodendom is gaan vormen, het regelmatig lezen en
bestuderen van Tora, gaat niet alleen over joodse geschiedenis en verhalen. Het gaat bovenal om
voorschriften, om praktische aanwijzingen voor hoe we dienen te leven en hoe we ons jegens
elkaar moeten gedragen.
Veel van wat in Tora staat is een groots, meeslepend en betekenisvol verhaal dat uitnodigt tot
voortdurend herlezen, omdat het zo belangrijk is en vanwege zijn dramatische gehalte.
Wetgeving daarentegen is uitgesproken droog en helemaal niet opwindend – zeker de Britse wet
niet. En toch leest, verslindt en bestudeert ons volk de joodse wet niet alleen, maar we
discussiëren erover, we ontleden de tekst en rafelen alles uit, we vorsen de commentaren door en
analyseren de analyses. We verzekeren ons ervan dat de wet openbaar is, bekend bij iedereen,
zodat iedereen in staat wordt gesteld om juist te handelen – dat is een belangrijk aspect van onze
rechtsregels en wetssysteem. Het meest opmerkelijk echter is de manier waarop wij, als volk, dit
aangrijpen om Tora tot het hart van onze levenswijze te maken. Men zou kunnen zeggen dat wij
ten diepste een volk van juristen zijn...

