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Sjawoe’ot	
Wanneer	de	Roeach	de	Tora	onmoet!		

	

Parashat	Shevoea	–	wekelijkse	Schriftlezing	
	
Tora:	Sjemot/Exodus	19:1-20:23,	Bemidbar/numeri	28:26-31																																																																																																																																															
Haftra:	: Jechezkeel/Ezechiël	1:1-18,	3:12 
Briet	Ha-Chadasha:	Mifalot	hasjilichiem/Handelingen 2:1-37, 
Jochanan/Johannes	15:12-17 

	

	

Sjemot	19:16-20	is	de	hoofdgedachte!		

“En	het	geschiedde	op	de	derde	dag,	toen	het	morgen	werd,	dat	er	stemmen	[קולות,	kolot]	en	
bliksemstralen	en	een	zware	wolk	op	de	berg	waren	en	zeer	sterk	bazuingeschal,	zodat	al	het	volk	dat	in	de	
legerplaats	was,	beefde.	Toen	leidde	Mosjé	het	volk	uit	de	legerplaats	God	tegemoet	en	zij	stelden	zich	op	
onder	aan	de	berg.	En	de	berg	Sinaï	stond	geheel	in	rook,	omdat	Hasjem	daarop	nederdaalde	in	vuur;	de	
rook	daarvan	steeg	op	als	de	rook	van	een	oven,	en	de	gehele	berg	beefde	zeer.	Het	geluid	van	de	bazuin	
werd	gaandeweg	zeer	sterk.	Mosjé	sprak,	en	God	antwoordde	hem	in	de	stem	[קול, kol].	Toen	daalde	
Hasjem	neder	op	de	berg	Sinaï,	op	de	bergtop,	en	Hasjem	riep	Mosjé	naar	de	bergtop,	en	Mosjé	klom	naar	
boven.”	Vertaalt	uit	de	Orthodox	Jewish	Bible	(OJB)	
	
De	sod	in	het	het	verhaal?	
	
Met	het	feest	Sjawoe’ot	wordt	het	Bijbelboek	Ruth	gelezen,	om	het	karakter	van	oogstfeest,	wat	Sjawoe’ot	
van	oudsher	ook	heeft,	te	benadrukken.	Dit	verhaal	vindt	heel	toepasselijk	plaats	tegen	de	achtergrond	
van	de	oogst.	Een	niet-joodse	vrouw	aanvaardt	het	jodendom.	Openbaring	als	doel	van	de	schepping	is	de	
voorwaarde	voor	uiteindelijke	verlossing.		

Korte	samenvatting		

6	en	7	Sivan.	Het	feest	Sjawoe’ot	(Hebreeuws:	שבועות),	wordt	vijftig	dagen	(oftewel	zeven	weken)	na	
Pesach	gevierd.	Het	is	tevens	het	einde	van	de	omertelling.	Sjawoe’ot	is	de	Hebreeuwse	naam	voor	
Wekenfeest.	Precies	zeven	weken	na	Pesach	-	de	uittocht	uit	Egypte	-	verzamelden	de	joden	zich	aan	de	
voet	van	de	berg	Sinaï,	waar	God	hen	de	de	Tora	gaf;	daarom	heet	Sjawoe’ot	ook:	zeman	mattan	
Toratenoe	–	het	tijdstip	van	het	ontvangen	van	de	Tora.	Daarom	is	Sjawoe’ot	vooral	een	openbaringsfeest.	
	
Net	als	Pesach	is	Sjavoeot	van	oorsprong	een	oogstfeest.	Het	markeert	het	einde	van	de	gerstoogst	die	
met	Pesach	is	begonnen.	Tegelijk	staat	het	voor	het	begin	van	de	oogst	van	de	tarwe:	tarwe	was	hét	
voedsel	van	de	mensen	in	die	tijd.	Op	die	dubbele	wijze	is	het	feest	het	hoogtepunt	van	de	zomeroogst.	
	
Zoals	meestal	bij	oogstfeesten	staat	daarin	de	gewoonte	centraal	van	het	aanbieden	en/of	offeren	van	de	
eerste	en	beste	rijpe	landbouwproducten	van	dat	jaar	oftewel	'de	eerstelingen	van	het	land'	in	de	tempel.	
Daarvoor	verzamelden	de	joden	uit	de	dorpen	van	het	platteland	zich	op	centrale	plaatsen	om	vandaar	
samen	op	te	trekken	naar	Jeruzalem.	Naast	Wekenfeest	wordt	Sjawoe’ot	daarom	ook	wel	het	Feest	van	
(het	aanbieden	van)	de	Eerstelingen	genoemd.	
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Dit	belangrijke	event	is	zo	belangrijk	dat	men	in	de	Briet	Ha-Chadasha	wederom	melding	aan	ons	maakt.	In	
het	Hebreeuwse	Bijbelboek	Mifalot	Ha-Sjilichiem	voor	ons	meer	bekend	als	het	Bijbelboek	genaamd	
Handelingen	lezen	we	in	hoofdstuk	2,	dat	dezelfde	gebeurtenis	wederom	plaats	vond	in	Jeroesjalajim.		
	
‘En	het	gehele	volk	antwoordde	eenparig:	"Alles	wat	G’d	gesproken	heeft,	zullen	wij	doen’	(Exodus	19:	8)	
	
G’d	zeide	tot	hen:	"Ik	eis	een	garantie"	Toen	zeide	het	volk	van	Israël:	"De	hemel	en	de	aarde	zal	voor	ons	
garant	staan."	Toen	zeide	G’d:	"Ze	zullen	niet	eeuwig	duren."	Zij	zeiden:	"Onze	vaders	zullen	voor	ons	
garant	staan."	Hij	zei:	"Zij	zijn	bezig."	Zij	zeiden:	"Onze	kinderen	zullen	voor	ons	garant	staan."	Hij	zeide:	"Zij	
zullen	uitstekend	als	garantie	zijn."	-	Mechilta	d'Rashbi	
	
En	het	hele	volk	zag	de	geluiden	
	
Direct	na	de	Tien	woorden	(עשרת הדברות	asèrèt	hadiwrot)	zegt	de	Tora:	“En	het	hele	volk	zag	geluiden”	
(Exodus	20:15).	Rasjie	legt	uit	dat	de	Joden	het	G’ddelijk	geluid	konden	zien,	wat	normaliter	onmogelijk	is.	
	
Het	Hebreeuwse	woord	voor	"donderslagen"	is	het	woord	'Kolot',	wat	o.a.	betekent:	'geluiden'	of	
'stemmen.':	De	Midrasj	zegt:	"Ze	zagen	wat	normaliter	gehoord	is	en	wat	ze	hoorden	normaliter	gezien	
hebben."	-	Midrasj	Lekach	Tov,	aangehaald	Rasjie	op	Chabad.org		

	
Zij	zagen	stemmen.	In	het	boek	Handelingen	
zegt:	"en	er	vertoonden	zich	aan	hen	
stemmen	als	van	vuur,	die	zich	verdeelden,	en	
het	zette	zich	op	ieder	van	hen."	-	Mifalot	Ha-
Sjilichiem/Handelingen	2:	3	
	
Het	Bijbelboek	Mifalot	Ha-Sjilichiem	vervolgt:	
"Zij	waren	allen	vervuld	met	de	Roeach	
Hakodesj	en	begonnen	in	vreemde	talen	te	
spreken,	zoals	de	Roeach	“geest,wind”	hen	de	
mogelijkheid	gaf,	om	te	spreken.	.	.	Wanneer	

dit	geluid	werd	gehoord,	kwam	de	menigte	samen,	en	waren	verbijsterd,	want	iedereen	hoorde	hen	in	zijn	
eigen	taal."	-	Mifalot	Ha-Sjilichiem/Handelingen	2:	4-6	
	
Let	op	de	verbazende	parallellen,	die	uit	Midrasj	Rabba	komen:	"Toen	gaf	G’d	de	Tora	op	de	Sinaï,	Hij	
toonde	onnoemelijke	wonderen	naar	Israël	met	zijn	stem.	Wat	is	er	gebeurd?	G’d	sprak	en	stemmen	
galmden	over	de	hele	wereld.	.	.	Het	zegt:	En	al	het	volk	ervaarde	donderslagen	(Exodus	19:16.).	Merk	op	
dat	er	in	de	Hebreeuwse	taal	niet	gezegt	wordt:	"donderslag"	of	"donderenslagen".	Maar	het	woord	[קולות,	
kolot]	wat	stemmen	betekent.	Daarom	zegt	R.	Johanan	dat	G’d's	stem,	zoals	het	werd	uitgesproken,	
opgesplitst	werdt	in	zeventig	stemmen,	in	de	zeventig	talen,	zodat	alle	volken	het	zullen	moeten	begrijpen.	
Wanneer	elk	volk	de	stem	hoorde	in	hun	eigen	volkstaal	hun	ziel	vertrok,	maar	behouden	Israël	was	niet	
gewond."	-	Exodus	Rabba	5:	9,	Soncino	Pers	Edition	
	
Voetnoten:	
	

- Tobia	ben	Eliezer	(Hebreeuws:	אליעזר	טוביה בר)	was	een	Talmoedist	en	dichter	van	de	11e	eeuw,	auteur	van	
Leḳach	Tov	of	Pesiḳta	Zoeṭarta,	een	midrasj	commentaar	op	de	Pentateuch	en	de	Megillot.	

- Midrasj	(Hebreeuws:	מדרש;	"onderzoek"	of	"uitleg",	meervoud	midrasjim)	is	een	Hebreeuws	woord	dat	op	
de	methode	van	exegese	van	Bijbelse	teksten	duidt.		
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Staan	alsof	wij	het	persoonlijk	gezien	hebben.	
	
Wij	mogen	geen	onderscheid	maken	tussen	de	Tien	Geboden	en	de	rest	van	de	Tora.	Alles	is	even	
belangrijk	en	heilig.	
	
Een	synagoge	(Grieks	voor	huis	van	samenkomst;	Hebreeuws:	Beit	Knesset–	בית כנסת)	is	in	het	Jodendom	
een	gebeds-	en	gemeenschapshuis,	waar	religieuze	bijeenkomsten	plaatsvinden.	Wanneer	men	een	lezing	
uit	de	Tora	-rol	heeft	is	het	de	gewoonte	wanneer	men	de	Tora	uit	de	aron	Hakodesj	(Torakast)	haald,	om	
op	te	staan.	Men	luistert	met	meer	respect	naar	de	woorden.	Staan	bij	de	wekelijkse	Toravoorlezing	geeft	
echter	aan,	dat	men	de	Openbaring	bij	de	berg	Sinaï	als	het	ware	herbeleeft.		
	
Het	eerste	gebod		
	
“Ik	ben	HaSjem,	uw	G’d,	die	u	uitgevoerd	heeft”	(Exodus	20:2).	Waarom	staat	er	“uw	G’d”	in	het	
enkelvoud?	De	Midrasj	stelt,	dat	G’d	iedereen	recht	in	de	ogen	keek	en	aansprak	op	zijn	G’ddelijke	ziel.	Dit	
geeft	aan	dat	Hasjem	persoonlijk	met	ons	relatie	wil.	Iedereen	wordt	geacht	te	kunnen	zeggen:	“Voor	mij	
werden	de	Tien	Uitspraken	gegeven	en	ik	ben	verplicht	ze	te	vervullen”.	Dit	is	geen	hoogmoed.	Het	is	onze	
morele	roeping	en	vervulling!	Is	“Ik	ben	HaSjem,	uw	G’d,	die	u	uitgevoerd	heeft”		
	
DE	10	WOORDEN	TEGENOVER	ELKAAR	

De	Tien	Geboden	(עשרת הדברות	-	asèrèt	hadiwrot)	letterlijk:	'Tien	woorden'	of	'Tien	uitspraken').	Deze	
woorden	stonden	op	twee	tafelen	beschreven.	De	eerste	vijf	woorden	gaan	over	relatie	tussen	mens	en	
G’d.	De	woorden	stonden	tegenover	de	laatste	vijf	woorden,	die	gaan	over	de	relatie	tussen	mens	en	
medemens,	aldus	Rabbi	Chanina	ben	Gamliël.	Het	grijpt	allemaal	in	elkaar:	

1.	“Ik	ben	HaSjem”	stond	tegenover	“Gij	zult	niet	doden”	omdat	een	moordenaar	de	G’ddelijke	
aanwezigheid	in	de	mens	vermindert	en	reduceert.	
2.	“Gij	zult	geen	andere	goden	voor	Mijn	Aangezicht	hebben”	stond	tegenover	“Gij	zult	geen	overspel	
plegen”	omdat	ontucht	en	afgoderij	in	verschillende	contexten	dezelfde	betekenis	hebben:	ontrouw!	
3.	“Gij	zult	de	naam	van	HaSjem	niet	ijdel	uitspreken”	stond	tegenover	“Gij	zult	niet	stelen”	omdat	een	
dief,	wanneer	hij	gepakt	wordt,	uiteindelijk	vals	zal	zweren.	
4.	“Gedenk	de	Sjabbat”	stond	tegenover	“Gij	zult	niet	als	valse	getuige	optreden”	omdat	Hakadosj	
Baroech	Hoe	zegt:	“Als	u	vals	tegen	uw	medeburger	getuigt,	reken	Ik	het	u	aan	alsof	u	getuigd	hebt,	dat	Ik	
de	wereld	niet	in	zes	dagen	geschapen	heb	en	niet	gerust	heb	op	de	zevende	dag.	
5.	“Gij	zult	niet	begeren	de	vrouw	van	uw	naaste”	stond	tegenover	“Eer	uw	vader	en	uw	moeder”	omdat	
misplaatste	begeerte	ertoe	kan	leiden,	dat	men	een	man	eert,	die	niet	zijn	vader	is.	
	
Al	deze	10	woorden	tegen	over	elkaar	als	model	voor	de	gehele	wetgeving	van	de	613	ge-	en	verboden.	Al	
deze	613	ge-	en	verboden	zijn	aan	ons	persoonlijk	geven,	om	te	kunnen	functioneren	in	dit	leven.	Hierdoor	
zijn	wij	in	staat,	om	de	Masjiach	van	Jisra’eel	te	vinden.		
	
Voetnoten:	
	

- Rabbi	Chanina	ben	Gamliël	leefden	midden	van	de	tweede	eeuw	C.E.	en	stierf	op	jonge	leeftijd.	Hij	was	de	
zoon	van	de	Nassi	Rabban	Gamliel	van	Yavneh.	

- Tora	(Hebreeuws:	8451* ּתֹוָרה)	Instructie,onderwijs,leer,	richting,gewoonte,en	uitspraak.	In	Bereesjiet	26:5	
komt	dit	woord	de	eerste	keer	voor.	Strongnummer	8451	Hebrew,	Strongnummer	3384	Hebrew,	Aramaic	

- Het	woord	Tora	komt	van	het	werkwoord	Jara	יָָרה	(3384*)	gooien,schieten,boogschieten,naar	beneden	
werpen,gericht	intructie,geleerd,	Leer,leraar.	In	Bereesjiet	31:51	komt	dit	woord	de	eerste	keer	voor.	
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Nog	meer	parels	uit	de	Tora.		
	
Op	de	berg	Sinaï	is	er	sprake	van	een	nog	een	geheim.	Wat	hebben	de	10	woorden	nog	meer	te	maken	met	
de	Sinaï	Experience?	Zijn	de	10-woorden	specifiek	eerder	door	Hasjem	uitgesproken?		

	
De	Tora	is	een	groot	protest	tegen	het	idee,	dat	alles	maar	toevallig	gebeurt.	Alles	heeft	zijn	bedoeling,	
alles	heeft	zijn	betekenis.	In	de	gehele	Bijbel	loopt	dit	als	een	rode	draad	door	de	geschiedenis.	

	
De	eerste	10-woorden	staan	ook	bekend	als	de	Tien	
uitspraken:	וַּיֹאֶמר ֱאֹלהִים,	vajomer	Elohiem	Gen	1:6,	
waarmee	G'd	de	wereld	creëerde.	In	totaal	komen	er	
10	-	scheppingsdaden	voor	in	Genesis	1,	die	allemaal	
aangekondigd	worden	met	de	woorden	‘en	God	
zei..’.	De	tweede	keer	dat	er	specifiek	10	woorden	
zijn	uitgesproken	door	Hasjem	is	met	10	woorden	op	
de	berg	Sinaï.		
	
	
	

Wat	wil	dit	ons	allemaal	zeggen?		
	
Er	is	hier	een	bijbelspatroon.	Dit	houdt	in	dat	G’d	door	middel	van	de	10-woorden	op	de	Sinaï	hier	een	
vorm	van	tikoen	“herstel,	reparatie”,	een	rectificatie	wilde	geven	van	wat	er	eens	was	misgegaan.	De	
ultieme	correctie	staat	in	deze	sidra.	Een	herhaling	wat	G’d	bij	het	scheppen	van	de	hemelen	en	aarde	
heeft	gedaan.		
	
Hasjem	heeft	deze	uiltieme	Tikoen	olam	“herstel	aan	de	wereld”	voor	een	derde	keer	herhaald	toen	zijn	
Roeach	werd	uitgestort	op	Sjawoe’ot	(Pinksteren)	in	Jeroesjalajim.	Zie	Bijbelboek	Mifalot	Ha-
Shilichiem/Handelingen	hoofdstuk	2.		

	
Mosjé	eerste	doel	na	de	uittocht	was	het	volk	Israël	te	brengen	naar	de	berg	van	God,	om	daar	
persoonlijk	een	verbond	met	Hasjem	te	sluiten:			

“En	dit	zul	u	het	teken	zijn	dat	Ik	u	gezonden	heb:	wanneer	jij	het	volk	uit	Mitzraim	(Egypte)	hebt	geleid,	zult	
jij	Hasjem	dienen	op	deze	berg”	–	Sjemot/Exodus	3:12	

Volgens	Rabbi	Acha	ben	Ja'akov	in	zijn	uileg	van	Exodus	32:16	schenken	zijn	de	twee	stenen	tafelen,	die	
door	Hasjem	op	de	Horeb	aan	Israël	zijn	gegegeven,	aan	Israël	de	vrijheid.	Als	je	Hasjems	woorden	naast	je	
neergooit,	gebeurt	hetzelfde	als	met	de	stenen	tafelen:	Ze	breken	onherroepelijk.	Dat	is	zonde.	Zonde	als	
teken	dat	je	doel	is	gemist.	-	Talmoed	Bavli	Eroevin	54a	

De	op	Pesach	gevierde	bevrijding	uit	Mitzraim	(Egypte)	is	niet	voltooid,	voordat	Israël	op	Sjawoe’ot	
routekaart	van	bevrijding	ontvangen	heeft.	Pesach	en	Sjawoe’ot	hangen	onlosmakelijk	samen	met	elkaar.	
Het	is	de	omertelling,	die	Pesach	en	Sjawoe’ot	samen	verbind.	De	Griekse	benaming	voor	het	feest	
Sjawoe’ot	is	pentekostè,	Pinksteren,	de	dag	van	het	Wekenfeest.	
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Wij	allemaal	horen	in	ons	leven	een	Sinaï	Experience	te	hebben.	
	
Wat	is	de	Sinaï	Experience?	De	letter	(ס)	“Samech”	is	het	symbool	van	steun,	bescherming	en	geheugen.	
Deze	letter	geeft	specifiek	houdingsaspect	aan.	Wel	te	verstaan	gaat	het	hier	om	de	houdingsaspect	van	
De	Masjiach.	Door	de	letter	(ס)	“Samech”	volledig	tot	uiting	te	brengen	in	onze	relatie	naar	naar	elkaar	en	
naar	God.Dit	getuigd	de	wereld	dat	wij	bij	berg	Sinaï	gestaan	hebben	en	de	stem	[קול, kol]	gehoord	hebben	
en	dat	wij	daar	dagelijks	gehoor	aan	geven.	Wat	is	de	Sinaï	Experience?	De	Sinaï	Experience	is	een	
transformatie	die	dagelijks	plaats	moet	vinden	in	jou,	door	de	geest	van	Masjiach.	Want	iemand,	die	
dagelijks	Masjiach	support	door	Zijn	Tora	uit	te	voeren,	die	is	werkelijk	geen	slaaf	meer	van	de	zonde,	maar	
werkelijk	een	vrij	mens.	
	
Yeshua	zegt	hier	persoonlijk	het	volgende	over:	“Dit	is	mijn	mitswa	(gebod),	dat	u	ahava	(liefde)	voor	
elkaar	hebt,	gelijk	Ik	ahava	(liefde)	voor	jou	heb.	Niemand	heeft	grotere	ahava,	dan	hij,	die	zijn	nesjomme	
(ziel)	inzet	voor	zijn	vrienden.	[Bereesjiet	44:33].	Jullie	zijn	mijn	Chaveriem	(vrienden),	als	je	shomer	
(bewaker)	over	mijn	mitsw’ot	(geboden)	bent.	[Ijov	16:20;	Misjlei	18:24].	Niet	langer	noem	ik	u	niet	meer	
slaven,	want	een	slaaf	weet	niet,	wat	zijn	Adon	(heer)	doet;	maar	u	heb	Ik	Chaveriem	genoemd,	omdat	Ik	
alles,	wat	Ik	van	mijn	Vader	gehoord	heb,	u	bekend	heb	gemaakt.	[Sjemot	33:11].	Niet	jij	hebt	Mij	
uitgekozen,	maar	Ik	heb	jou	uitgekozen	en	jou	aangewezen,	opdat	jij	zoudt	heengaan	en	vrucht	dragen	en	
uw	vrucht	zou	blijven,	opdat	Ha-Av	(de	Vader)	u	alles	geve,	wat	jij	Hem	bidt	in	mijn	naam.	Dit	gebied	Ik	u,	
dat	u	ahava	(liefde)	voor	elkaar	hebt.”	–	Jochanan/Johannes	15:12-17	
	
VRIJHEID	op	de	stenen	tafelen	
	
Het	Bijbelboek	Exodus	zegt,"De	tafelen	zijn	het	werk	van	G’d	en	het	schrift	is	het	schrift	van	G’d,	op	de	
tafelen	gegraveerd	(ּ֖ות חָר )."	-	Exodus	32:16	
	
Het	Hebreeuwse	woord	voor	"gegraveerd"	kan	ook	gelezen	worden	als	"vrijheid."	-	Commentaren	uit	
Pirkei	Avot:	"Rabbi	Jozua,	de	zoon	van	Levi	zeide:	...	(Exodus	32:16)	zegt:"	En	de	stenen	tafelen	zijn	het	
werk	van	G’d,	en	het	schrijven	is	G’d's	schrijven,	gegraveerd	op	de	stenen	tafelen.	Lees	niet	"gegraveerd"	
(charoet),	maar	"vrijheid"	(cheiroet)	–	want	voor	hun	is	er	geen	vrije	individualiteit,	behalve	voor	wie	zich	
bezighoudt	met	de	studie	van	de	Tora	...	"	-	Pirkei	Avot	6:	2,	aangehaald	op	Chabad.org	
	
Deze	gedachte	wordt	ook	geciteerd	door	Ja’akov,	(Jakobus),	de	broer	van	Yeshua:	"...	Maar	wie	zich	
verdiept	in	de	volmaakte	Tora,	van	de	Vrijheid	(חרות, cheiroet),	en	daarbij	blijft,	niet	als	een	vergeetachtige	
hoorder,	echter	als	een	werkelijk	dader,	die	zal	behouden	zijn	in	zijn	doen."	-	Ja’akov	1:25	
	
Vaak	wordt	er	geleerd	dat	de	Tora	"slavernij"	is.	Dit	geldt	alleen	als	men	de	Tora	verkeerd	interpreteert	en	
onjuist	toepast.	Israël	is	niet	vrij	geworden	toen	ze	Egypte	verlieten.	Ze	werden	werkelijk	echt	vrij	wanneer	
ze	de	Tora	persoonlijk	zelf	accepteerden	en	zij	die	gingen	toepassen.	De	Tora	is	de	volledige	vrijheid!	
Waarom?	omdat	wij	hierdoor	dagelijks	de	geest	van	Masjiach	kunnen	vrijzetten.	Dit	is	de	werkelijke	
samenwerking	tussen	hemelen	en	de	aarde.		
	
	
Voetnoot:		
	

- Pirké	Avot	(Hebreeuws:	פרקי אבות)	is	een	Misjnatraktaat	dat	deel	uitmaakt	van	de	sectie	Neziekien.	Avot	
wordt	vertaald	met	"vaders/vaderen",	een	verwijzing	naar	de	wijzen	en	rabbijnen	die	hebben	geleefd	vanaf	
de	tijd	van	de	tweede	tempel	tot	het	einde	van	de	tweede	eeuw.	Pirké	Avot	betekent	letterlijk	Hoofdstukken	
van	de	Vaderen,	maar	wordt	standaard	vertaald	als	Spreuken	of	Wijsheid	der	Vaderen.	
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Sjawoe’ot	wordt	ook	wel	Wekenfeest	of	Pinksterfeest	genoemd.		

Dit	feest	vormt	het	slotfeest	en	tevens	het	hoogtepunt	van	de	voorjaarsfeesten,	Ex.19-24.	Dit	Wekenfeest	
is	het	feest	dat	God	in	gedachten	had,	toen	Hij	aan	Mosjé	vertelde	dat	de	Farao	het	volk	moest	laten	gaan,	
om	voor	God	in	de	woestijn	een	feest	te	houden,	Ex.5:1,10:9.	Na	de	uittocht	uit	Egypte	kregen	de	joden	
hun	identiteit	met	het	Wekenfeest,	met	de	Tora	bij	de	berg	Sinaï.	Dankzij	dit	verbond	heeft	het	volk	
eeuwenlang	zijn	identiteit	weten	te	behouden,	zelfs	onder	verdrukking	en	zonder	het	beloofde	land.	Bij	de	
Sinaï	kreeg	het	volk	als	het	ware	een	hart	mee.	Zoals	Pesach	en	Sjawoe’ot	bij	elkaar	horen,	zo	horen	ook	de	
joodse	nationaliteit	en	identiteit	bij	elkaar.		

Op	Sjawoe’ot	2448	na	de	Schepping	kregen	we	de	Tora.	Dat	was	3328	jaar	geleden.	We	leven	nu	in	het	
Joodse	jaar	5776	anno	mundi.	

Het	volk	werd	geroepen	om	een	uitverkoren	volk	te	zijn	temidden	van	alle	volken,	Ex.19:5,	en	om	een	volk	
van	priesters	en	een	heilige	natie	te	zijn,	Ex.19:6.	

De	naam	"vijftigte	dag"	voor	Sjawoe’ot	werd	naast	de	Bijbel	ook	al	gebruikt	door	de	schrijver	of	verteler	
van	de	boeken	Tobit	(2:1)	en	in	2	Makkabeeën	(12:32).		

“Op	het	feest	van	Pinksteren,	hetwelk	is	het	heilig	feest	der	zeven	weken,	zo	werd	mij	een	goed	
middagmaal	bereid,	en	ik	was	aangezeten	om	te	eten,	en	zag	veel	spijs,	en	zeide	tot	mijn	zoon:	Ga	heen,	en	
breng	mede	wie	gij	vinden	zult	van	onze	broederen,	die	gebrek	heeft	en	des	Heren	gedenkt,	en	ziet,	ik	zal	op	
u	wachten.”	–	Tobit	2:1	

Tobit	is	een	boek	dat	als	deuterocanoniek	boek	deel	uitmaakt	van	de	Tenach.	Bij	Qumran	in	het	land	Israël		
zijn	er	fragmenten	gevonden	van	Tobit	in	de	Aramese	en	Hebreeuwse	taal.	

In	de	Talmoed	wordt	Sjawoe’ot	ook	wel	Atseret	"	genoemd.	De	wortel	van	het	woord	atseret	betekent	
"besluiten,	beeindigen".	Door	het	gebruik		van	de	naam	Atsert	voor	Sjawoe’ot	wordt	de	klemtoon	dat	de	
periode	van	Pesach	tot	Sjawoe’ot	een	éénheid	is.	

De	leernacht	op	Sjawoe’ot	

De	Joodse	traditie	verbind	Sjawoe’ot,	het	wekenfeest,	als	oogstfeest	met	de	openbaring	en	het	geven	van	
de	Tora	op	de	Sinaï.	Er	zijn	in	het	Jodendom	drie	pelgrimsfeesten:	Pesach,	Sjawoe’ot	(Wekenfeest)	en	
Soekot	(Loofhuttenfeest).	Met	deze	feesten	kwam	men	bij	elkaar	vanuit	de	toen	bestaande	wereld	om	
deze	feesten	in	Jeruzalem	te	vieren.		
	
Op	Sjawoe’ot	wordt	in	de	synagoge	het	Bijbelboek	Ruth	gelezen	
	
Op	Sjawoe’ot	wordt	er	niet	voor	niks	in	de	synagoge	het	Bijbelboek	Ruth	gelezen.	Er	zijn	grote	verschillen	
tussen	het	Pinksterfeest	in	de	christelijke	traditie	en	datgene	wat	gevierd	en	herdacht	wordt	tijdens	het	
wekenfeest	=	Sjawoe’ot.	
	
Met	elk	Wekenfeest	ontvangen	schepping	en	geschiedenis	de	belofte	van	hun	messiaanse	voltooïing.	Toen	
Mosjé	de	Tora	aan	het	volk	gaf,	zei	men:	Wij	zullen	doen	en	wij	zullen	luisteren,	Ex.	24:7.	Uiteraard	wordt	
er	op	Sjawoe’ot	gelezen	over	de	10	Woorden	op	de	berg	Sinaï.	De	10	Woorden	als	samenvatting	van	de	
gehele	Tora.	Naast	de	Tora	wordt	er	op	Sjawoe’ot	gelezen	uit	de	feestrol	Ruth.	
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Ruth	verlaat	net	als	Abraham	het	land	van	haar	geboorte	en	het	huis	van	haar	vader	
	
Ruth	verlaat	net	als	Abraham	het	land	van	haar	geboorte	en	het	huis	van	haar	vader	zie	Gen.12:1,	om	te	
gaan	naar	een	onbekend	land,	maar	waarvan	ze	voelt	dat	God	haar	heen	leid.	Ruth	is	een	symbool	van	alle	
mensen,	in	een	worsteling	om	verandering.		
	
We	weten	allemaal	het	uitgangspunt	van	het	boek	Ruth	is:	"Uw	God	is	Mijn	God".	Ruth	heeft	de	ware	G’d	
omhelsd.	De	G’d	van	Avraham,	Jitschak	en	Ja’akov.	Zij	deed	dit	alles	uit	vrije	wil.	

Het	boek	Ruth	laat	ook	de	zorg	zien	voor	de	armen	en	weduwen.	Maar	belangrijker	is,	dat	men	hierin	leest,	
dat	de	volkeren	ook	tot	het	volk	van	Israël	gaan	behoren	door	de	losser,	Go’el.	Voor	Israël	is	het	profetisch,	
dat	de	volkeren	onder	de	heerschappij	van	de	Messias	ook	tot	het	volk	van	God	gaan	behoren.	

Dit	feest	wordt	ook	wel	het	feest	der	Eerstelingen	genoemd,	als	begin	van	de	inzameling	van	de	volkeren.	
Het	is	veelzeggend	dat	iedere	Joodse	eredienst	na	de	Toralezing	het	Alenoe-gebed	wordt	gebeden,	met	de	
droom	van	de	uiteindelijke	harmonie	tussen	de	volkeren	en	God:	dat	alle	volkeren	zich	voor	U	buigen	en	
elke	tong	bij	U	zal	zweren.	Sjawoe’ot	is	hiervan	het	begin.	
	
De	verbanden	tussen	Pinksteren,	Sjawoe’ot	en	Sinaï!	

Op	de	avond	dat	de	vijfstigste	dag	aanbreekt	wordt	er	heel	de	nacht	een	leernacht	gehouden.		Dit	heet	in	
het	Hebreeuws:	leel	Tikkoen	Sjawoe’ot	"Nacht	van	het	Herstel	van	Sjawoe’ot".	Op	deze	avond	wordt	er	
lezingen	gegeven,	die	aangaande	met	Sjawoe’ot	te	maken	hebben.		

Dit	gaat	door	tot	diep	in	de	de	vroege	ochtend.	
Vanwege	dat	niet	iedereen	vroeg	tot	ochtend	
deze	lezingen	volledige	bijwoond.	Blijft	er	tegen	
ochtend	licht	een	klein	groepje	over	die	alle	
studies	heeft	gevolgd.	

Als	het	licht	begint	te	worden	voor	degene,	die	
Jerusalem	wonen	lopen	naar	de	Kotel.	Na	een	
nacht	van	de	Bijbelstudie	is	er	een	traditie	dat	
men	dansend	en	psalmen	zingend	door	de	stad	
gaat.	Daarna	gaan	ze	naar	ze	opweg	naar	het	
plein	waar	2000	geleden	de	tempel	stond.		

Wanneer	iedereen	zich	bezield	en	blij	(of	ze	dronken	zijn)	en	zich	verzameld	heeft	bij	de	Kotel	(de	
westelijke	muur)	in	Jeruzalem	wordt	er	tijdens	het	ochtendgebed	op	Sjawoe’ot	wordt	het	boek	Ruth	
gelezen.	

	

Voetnoten:	

- Alenoe-gebed	Betekenis:	(aan	ons	(is	de	plicht	God	te	loven).	Het	Alenoe-gebed	is	Joods	gebed	uit	de	sidoer.	
- Een	sidoer	is	een	joods	gebedenboek.	Gebedenboeken	worden	alleen	in	het	Hebreeuws	of	ook	met	vertaling	

gepubliceerd.	Er	zijn	in	alle	talen	sidoeriem	(meervoud	van	siddoer.		
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De	sluier	wordt	opgelicht	over	dat	wonderbarlijke	verhaal	in	Handelingen	2:1	

In	de	tijd	van	Yeshua	werd	deze	leernacht	ook	al	gehouden.	Gaat	er	bij	jullie	een	lichtje	branden?	De	
talmidiem/leerlingen	waren	die	nacht	ook	bijeen	geweest.	Ze	hadden	zich	net	als	ieder	ander	in	deze	
leernacht	geconcentreerd	op	de	openbaring	van	de	Tora	aan	Israël.	Die	nacht	vielen	de	woorden,	waar	
Yeshua	exegese	over	had	gegeven.	

De	stukken	van	de	legpuzzel	komen	op	hun	plaats.	

Het	woord	komt	tot	leven.	Het	wordt	voelbaar.	Het	woord	(Aramees	milta	=	woord,manifestatie)	wordt	
begrijpelijk,	voor	ieder	verstaanbaar.	En	ineens	slaat	de	vlam	in	de	pan,	met	tongen	als	van	vuur	op	de	
hoofden	op	hun	hoofden.	Net	als	geheel	Jisra’eel	toen	de	Tora	ontving	bij	de	berg	de	Horeb.		

“En	als	de	dag	van	het	Sjawoe’ot	(Pinkster	feest)	vervuld	werd,	waren	zij	allen	eendrachtelijk	bijeen.”	-	
Mifalot	hashilichiem/Handelingen	2:1	

“Ze	kwamen	niet	bijeen.	Ze	waren	al	in	het	huis	(habaijiet,de	tempel)	bijeen	toen	het	dag	werd.Wie	had	op	
bed	blijven	liggen.	en	er	niet	bij	is	geweest,	kan	makkelijk	denken	en	zeggen:	"Zij	hebben	te	veel	zoete	wijn	
gehad."	-	Mifalot	hashilichiem/Handelingen	2:13.		

* Zie	De	gelijkenis	van	'De	wijze	en	de	dwaze	maagden' – Mattai/	Mattheüs	25:1	-13 

Volgens	Talmoed	Bavli	Eroevien	64a	e.v.	betekent	beschonken,	laat	staan	dronken	zijn	dat	iemand	niet	
langer	in	staat	geacht	wordt,	om	op	de	religieus	vlak	te	funtioneren.	

Door	Keefa/Petrus	te	beschuldigen	van	dronkenschap	werden	zijn	woorden	door	sommigen	als	niet	niet	
serieus	genomen.	Ook	al	sprak	hij,	bezield	door	de	Roeach	Hakodesj,	de	taal	van	het	woord	(taal	Aramees	
milta	=	woord,manifestatie).		

De	andere	kant	van	het	verhaal	is	ook	waar,	dat	anderen	zich	aangesproken	voelen	en	vragen	aan	
Keefa/Petrus:		

	

‘Wat	moeten	wij	doen,	mannenbroerders?’	Zie	Mifalot	hashilichiem	
2:37,	klinkt	daarin	het	traditionele	antwoord	door	van	Israël	bij	
Sinaï:	Alles	wat	Hasjem	gesproken	heeft	zullen	wij	doen	en	daarna	
zullen	wij	horen”	-	Sjemot/Exodus	24:7	

	

	

	

Het	geven	van	de	Tora	en	het	uitstorten	van	de	Roeach	Hakodesj	horen	onlosmakelijk	bij	elkaar.	Het	is	
onjuist	deze	beide	gebeurtenissen	als	onafhankelijk	van	elkaar	te	zien,	of	aan	tegen	elkaar	uit	te	spelen.		
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Slot	woord.	

De	Roeach	(geest,	wind)	werdt	pas	uitgestort	na	de	nacht	waarin	de	talmidiem/leerlingen	van	Yeshua	
ijverig	de	schriften	hadden	bestudeerd.Hierdoor	zij	zich	herinnerde	zij	zich	wat	Yeshua	hierover	gezegt	had.	
Pas	na	die	intense	studie	wordt	de	Roeach	Hakodesj	over	hun	uitgestort.	Pas	toen	spraken	zij	de	taal,	die	
voor	ieder	weer	begrijpelijk	werd.	

Het	uitstorten	van	de	Roeach	Hakodesj	is	niet	een	eindstation.	Evenmin	als	het	aanbieden	van	de	Tora	op	
de	berg	Sinaï	geen	eindstation	was.	Israël	was	en	is	nodig,	om	de	Tora	aan	te	nemen,	om	die	vervolgens	te	
doen	en	te	leren.		

Met	het	feest	Sjawoe’ot	herdenken	wij	specifiek	hoe	de	Tora	aan	ons	onthuld	is	en	gegeven	werd	op	de	
berg	Sinaï.	Met	als	uitgangspunt:	“Wanneer	de	Tora	persoonlijk	de	Roeach	(geest,	wind)	ontmoet.”	
Mensen	worden	vervult	van	de	Roeach	Hakodesj/Heilige	geest,	om	van	de	Roeach	Hasjems	Tora	te	leren	
door	het	te	kennen	van	hart	en	daarna	uit	te	voeren.	De	Roeach	Hakodesj	is	de	Moree	(leraar)	van	de	Tora.	
	
Wij	mogen	hier	de	echo	horen	van	de	Midrasj	(uitleg),	dat	Hasjem	de	Tora	aan	alle	volken	aanbiedt.		

‘En	het	gehele	volk	antwoordde	eenparig:	"Alles	wat	G’d	gesproken	heeft,	zullen	wij	doen’	(Exodus	19:	8)	
	
G’d	zeide	tot	hen:	"Ik	eis	een	garantie"	Toen	zeide	het	volk	van	Israël:	"De	hemel	en	de	aarde	zal	voor	ons	
garant	staan."	Toen	zeide	G’d:	"Ze	zullen	niet	eeuwig	duren."	Zij	zeiden:	"Onze	vaders	zullen	voor	ons	
garant	staan."	Hij	zei:	"Zij	zijn	bezig."	Zij	zeiden:	"Onze	kinderen	zullen	voor	ons	garant	staan."	Hij	zeide:	"Zij	
zullen	uitstekend	als	garantie	zijn."	-	Mechilta	d'Rashbi	
	
Weer	gaat	het	net	als	op	Sinaï	om	de	vraag	of	mensen	bereid	zijn	het	door	Hasjem	gedane	aanbod	aan	te	
nemen	kabbalot	Tora	“ontvangst	van	de	Tora”:	“En	zij	waren	allen	buiten	zichzelf	en	geheel	met	de	zaak	
verlegen,	en	zij	zeiden	de	een	tot	de	ander:	Wat	wil	dit	ons	zeggen?	Maar	anderen	zeiden	spottend:	Zij	
hebben	te	veel	zoete	wijn	gehad!”-	Mifalot	hashilichiem/Handelingen	2:12-13	

In	heel	de	Christelijke	wereld	is	dit	totaal	weggevallen.	Waardoor	ze	geen	juiste	verbinding	meer	kunnen	
maken	tussen	Pinksteren,	Sjawoe’ot	en	Sinaï!	

Stel	je	voor	dat	de	wetgeving	en	de	uitstoring	van	de	geest	van	de	heilige	geest	iets	met	elkaar	te	maken	
zouden	kunnen	hebben?	

		,Samech	Sjawoe’ot	Chag	-	חג	שבעות
Rabbi	David	Prins	

Mosjé	ontving	de	Tora	-	de	gehele	Tora,	(beide)	de	geschreven	en	de	modelingen	(Tora)	als	één	geheel,	van	Sinaï	-	
van	Adonai,	die	zichzelf	openbaarde	op	de	berg	Sinaï,	zoals	onze	wijzen	Leviticus	26:46	begrijpen:	Dit	zijn	de	
inzettingen	en	verordingen	en	de	wettten	die	de	Hasjem	gegeven	heeft	tussen	Zich	en	de	Bnee	Jisra’eel	op	de	
berg	Sinaï	door	de	dienst	van	Mosjé.		-	Sifra	Bechoekotai	8:12		

*Inzettingen	slaat	op	de	midrasjiem	(halachishe	uilleggingen	van	de	schriften)	;	verordingen	op	de	wetten;	
wetten	(Torot,meervoud)	

	


