PARASHAT KORACH
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Korach
Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Tora: Bemidbar/Numeri 16:1-18:32
Haftra: Jesha’jahoe/Jesjaja 66: 1-24
Brit Ha-Chadasha: Ha Kalati’iem/Galaten 6:1-10

Bemidbar 16:1-3 is de hoofdgedachte!
KORACH: “Korach, de zoon van Jitshar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, en Datan en Aviram, zonen
van Eliav en On, de zoon van Pelet, zonen van Ruben namen; en zij stelden zich vóór Mosjé met
tweehonderd vijftig mannen uit de Israëlieten, hoofden der vergadering, opgeroepenen ter
volksvergadering, mannen van naam. En zij verzamelden zich tegen Mosjé en Aharon en zeiden tot hen:
jullie hebben genoeg gehad; want de hele gemeente, zij allen zijn heilig, daar G’d in hun midden is;
waarom verheffen jullie je dan boven de vergadering van Hasjem.” - Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible
(OJB)
De sod in het het verhaal?
Korach is de 38e parsja van de Tora, de vijfde van het vierde Tora-boek, Bamidbar. Parsja Korach bestaat
uit 13 parsjiot, afdelingen waarvan 7 open en 6 gesloten zijn, telt 95 pesoekiem, verzen, 1409 woorden,
5325 letters en is hiermee de 39 na langste parsja.
Korte samenvatting
Korach, Datan en Awiram en nog 250 man rebelleren tegen het leiderschap van Mosjé en Aharon. G’d wil
de hele gemeenschap vernietigen maar laat alleen de aanstichters verdwijnen. De hele gemeenschap
neemt dit Mosjé en Aharon kwalijk. G’ds woede ontbrandt en er breekt een plaag uit. Zeer velen sterven.
Aharon doet verzoening voor hen, waarna de plaag ophoudt. Op bevel van G’d brengt elke stam een staf
met de leiders naam naar het Heiligdom. De volgende morgen bloeit de staf van Aharon, waarmee zijn
priesterschap is bevestigd.
Kohaniem (priesters) en Levieten worden verantwoordelijk gesteld voor de goede gang van zaken in het
Heiligdom. De taken worden vastgelegd. De eerstgeborenen van mensen en van reine dieren zijn voor de
Kohaniem; de eerstgeboren jongens bij de mensen moeten gelost worden, evenals de eerstgeboren ezel.
De stam Levie krijgt geen land maar ontvangt de tienden van het volk. Hiervan geven zij weer een tiende
aan de Kohaniem.
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Korach heeft een meningsverschill met zijn neef
Korach heeft een meningsverschil met zijn neef, zijn leraar en zijn Rabbi Mosjé. De afloop was triest. Hij
ging letterlijk `In de afvoer’.
Korach, de zoon van Jitshar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi.. (Num. 16: 1)
Wat bewoog hem om een ruzie te beginnen? Hij was geraakt door het feit dat Elitsafan, de zoon van zijn
vaders broer, aangesteld werdt als familiehoofd over zijn familie, zoals de tekst vermeld: "En het
familiehoofd van de geslachten der Kehatieten was Elitsafan, de zoon van Uzziël." (Num. 3:30). Korach
beweerde: Mijn vader was ook een van de vier broers, zoals de tekst zegt: "De zonen van Kehat: Amram en
Jitshar en Hebron en Uzziël." (Exodus 4:18). Wat Amram als de eerstgeborene betreft, zijn zoon Aaron
bereikte grootheid, en Mozes koningschap. Wie zou dan rechtmatig het volgende ambt innemen?
Is het niet de volgende in de rij? Nu ben ik, de zoon van Jitshar, de leiding van de Kehatieten. Toch
benoemde Mozes de zoon van Uzziël! Zal de zoon van de jongste broer van mijn vaders broeders overste
over mij zijn? Ziehier, ik zal zijn besluit betwisten en alles wat door hem tevergeefs werdt gearrangeerd
behandelen…- Midrasj Rabba; Rasjie
Waarom was er zoveel ruzie?
Korach was boos dat Mosjé hem niet had aangesteld als het familiehoofd van de familie van Kehat. In
Korachs plaats werd Elitsafan aangesteld. Uit wraak heeft Korach toen alle mensen opgehitst tegen Mosjé.
Korach meende dat Mosjé Rabbenoe de vervanging van de bechoriem (eerstgeborenen) door de
Levie’iem uit zijn duim gezogen had, omdat hij zijn eigen stam wilde voortrekken: Ook de zonen van
Kehat, die de meest nabije familieleden waren van Mosjé Rabbenoe, werden voorgetrokken. De Levie’iem
(levieten) vonden het minder prettig dat zij moesten dienen onder Aharon en zijn zonen. Datan en
Awieram vonden het vervelend dat het eerstgeboorterecht van de stam Re’oeween overging naar de stam
Joseef. Beide kinderen van Joseef, Efraïm en Menasjé, kregen een deel in het land Israël alsof Joseef
eerstgeboren was. Men vreesde dat Mosjé Rabbenoe de stam Joseef in Efraïm voortrok omdat Jehosjoe’a,
zijn dienaar, afkomstig was van de stam Efraïm. De “voornamen” van de gemeente en Korach waren
allemaal bechoriem (eerstgeborenen) en daarom namen zij deel aan de test met de vuurpannen. – Rabbi
Avraham ibn Ezra (13de eeuw).
Maar Nachmanides (14de eeuw) opponeert en stelt, dat de opstand van Korach ontstond na het
spionagedrama: Inderdaad was Korach jaloers over de aanstelling van Elitsafan en was hij ook afgunstig op
de verheven positie van Aharon, de Hogepriester maar het ging de opstandelingen, zoals Datan en Aviram,
niet zozeer om het eerstgeboorterecht. Dit was al een paar honderd jaar eerder door Ja’akov, onze
Aartsvader weggenomen van Re’oeween en aan Joseef gegeven.
Degenen die in opstand kwamen, waren vooral de eerstgeborenen. Ze voelden zich ook nog aangetast in
hun kowed (eer) omdat zij hun speciale status hadden verloren. Daarom zei Mosjé Rabbenoe: “Neem de
vuurpannen, zoals jullie vroeger gewend waren bij de offerdienst en we zullen zien wie G’d zal uitkiezen als
Zijn kohaniem”. (Num. 16:6)
Voetnoot:
-

D-R-SJ, die ‘navorsen’ betekent. De midrasj kan gezien worden als een geïntegreerd informatiesysteem, dat
ons in staat stelt die informatie steeds weer in nieuw licht van levenslessen van de Tora te benadrukken.
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Nederigheid: het basisingrediënt van onze Godsdienst
Korach zondigde omdat hij hoogmoedig was. Eenvoud en bescheidenheid zijn de grootste Joodse deugd. In
de Talmoed (Sota 4b, 5a en 5b) worden twee bladzijden geheel aan nederigheid gewijd. Ik grijp hier en
daar een enkele opmerking: Rav Avira zei vaak in zijn lessen: “Ieder mens, die overmoedig van geest is,
gaat zijn eeuwige ondergang tegemoet”.
Rav Hoena en Rav Chisda bespraken eens de pasoek, het vers Jesjaja 57: 19. Volgens dit profetenwoord, zei
de een, zal G’d de nederige mensen tot Zich opheffen. Of, zei de ander, G’d zal Zijn heerlijkheid aan hun
zijde plaatsen.
Het bewijs hiervoor: bij de wetgeving van de Tora ging G’d al die hoge bergen en machtige heuvelen
voorbij. G’d koos de relatief nederige Sinaï en daalde daarop af. Laat ieder mens, riep Rav Joseef toen uit,
voor zich een les leren uit die G’ddelijke gedachte, die alle hoge bergen voorbijging, om op de bescheiden
Sinaï neer te dalen, en alle hoge bomen liet staan, om bij de nederige doornstruik aan Mosjé te
verschijnen.
Korach was trots
Trots is al helemaal verkeerd: R. Elazar zei: Wie trots is, zal geen deel hebben aan de techijat hametiem, de
opstanding van de doden. Rav Chija bar Asji citeerde een uitspraak van Rav: Een geleerde behoort een
achtste deel van een achtste trots te hebben. Nee, zei hierop Rav Nachman bar Jitschak, ook dat niet! Zelfs
een beetje trots is al verkeerd. Er staat toch duidelijk geschreven (Spreuken 16: 5): ‘Een gruwel voor de
Eeuwige is hij, die hoogmoedig is?’
Trots gelijk een afgodendienaar
R. Jochanan zei: Wie trots is, is gelijk een afgodendienaar. Hij is ook gelijk een G’dloochenaar. Dat bewijst
de Tora reeds (Deut. 8:14): “Als uw hart hoogmoedig zal worden, en u de Eeuwige, uw G’d vergeten zult”.
Dezelfde gedachte staat in Talmoed Bava Batra 10b en 78b: “Wie overmoedig is, erft de hel” en in Talmoed
Sanhedrien 105b en 106a: “Het nederige riet staat aan het water. Als men het afsnijdt, groeit het weer
aan. Elk takje heeft zijn wortel in de grond. Al komen alle winden van de wereld, het buigt zich even in de
stormen, maar, is de storm voorbij, dan staat het direct weer rechtop, even vast in de grond als te voren.
Niet zoals de trotse cederboom. Hij is niet aan het water geplant. Hakt men hem af, dan blijft hij verminkt.
Met weinig wortels staat het machtige gevaarte in de grond. Als er storm opsteekt dan kan hij lang
weerstand bieden. Maar een sterke storm uit het zuiden werpt hem omver en hij valt om zich nooit weer
op te richten.”
Korach was niet bescheiden
De leer van de zachtmoedigheid, anivoet, is heel oud in het Jodendom. Het wordt in de Psalmen en
Profeten zeer regelmatig aangeprezen. Zachtmoedigheid staat in nauw verband met nederigheid, dat een
van de belangrijkste eigenschappen is van God en zijn Masjiach. Zachtmoedigheid is welwillendheid
tegenover hoog en laag. Een zachtmoedig mens bedwingt zijn woede, houdt van vrede en trekt zich
bescheiden terug, waar hij niet noodzakelijk vooraan moet staan. Hij haat eerzucht. Zachtmoedigheid
wordt constant in Bijbel en de Talmoed opgehemeld. Korach was zo een man. Bezeten van heerszucht
projecteerde hij zijn machtswellust op de enige mens, die oprecht nederig was, Mosjé Rabbenoe het
prototype van Masjiach. Hij beschuldigde Mosjé onterecht van misbruik van macht en verstrengeling van
belangen.
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Er is niets nieuws onder de zon.
Hij was een opportunist en wachtte het juiste moment af. Iedereen was ontevreden en depressief na de
grote catastrofe met de verspieders. Vrijwel niemand zou Israël bereiken. Ze zouden sterven in de
woestijn. De Levieten moesten de bechoriem (eerstgeborenen) vervangen omdat deze laatsten niet
onbezoedeld waren gebleven door het gouden kalf.
Korach had een autoriteitsconflict met de leiders.
Korach was niet dom. Hij was zelfs een profeet. Hij voorzag dat zijn kleinkinderen dienst zouden doen in de
Tempel. Dat was ook zo want zijn kinderen werden gered. Maar hij nam persoonlijk risico, hij hulde zijn
volgelingen in een campagne tegen Mosjé, maar ook tegen alle leiders die met Mosjé één waren. Korach
zondigde tegen het zevende en achtste geloofsprincipe van het jodendom, geformuleerd door
Maimonides: het geloof in de unieke profetie van Mosjé en de G’ddelijke oorsprong van de Tora. Korach
betwijfelde beide geloofspunten. Toen hij zei: “De hele gemeenschap is heilig. Waarom verheffen jullie je
boven de gemeenschap van Hasjem?” claimde hij dat de profetie van Mosjé niets bijzonders was. Korach
verklaarde, dat Mosjé alle geboden uit zijn duim had gezogen. Daarmee stelde hij de G’ddelijke origine van
de Tora ter discussie.
Reagerend op deze dubbele uitdaging heeft
Mosjé aan G’d gevraagd om een wonder te
verrichten zodat gehele volk zou weten
dat:“dat G’d mij gestuurd heeft”: met andere
woorden de profetie van Mosjé was uniek.
Toen Mosjé verder verklaarde: “het is niet uit
mijzelf voortgekomen” bedoelde hij hiermee,
dat alle geboden door G’d zijn gegeven en dat
Mosjé Rabbenoe ze niet uit zijn duim had
gezogen.

Daarom riepen de goedwillende kinderen van Korach, die spijt hadden van dit wangedrag van de familie:
“Mosjé is waar en zijn Tora is waar”. Ze rectificeerden hiermee de twee verkeerde inzichten die hun vader
Korach aangeprezen had.
Voetnoten:
-

-

Midrasj (Hebreeuws: " ;מדרשonderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op
de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrasj kan ook verwijzen naar een compilatie van
lessen, in de vorm van commentaar over de Tora (Tenach).
De verhalende midrasj, de midrasj hagada, verteld de de achtergronden en de diepere, de zedelijke
betekenis en de uitleg van de verhalen uit de Tora.
De Talmoed Hebreeuws: ( =( )תלמודmondelinge leer) is na de Tenach. Het belangrijkste boek binnen het
jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach.
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“Als G’d echter een Schepping maakt en de aarde haar mond opent en al het hunne verslindt, zodat ze
levend in hun graf afdalen, dan zult u weten dat deze mannen G’d hebben gesmaad” (Num. 16:30).
Het gaat hier om iets volkomen nieuws, een nieuwe Schepping door Korach, Datan en Aviram te doden op
een manier waarop tot op heden nog niemand gestorven was. Wat was die Schepping? “En de aarde haar
mond opent en hen verslindt, dan zult u weten dat zij G’d gesmaad hebben en ik, Mosjé, op bevel van de
Almachtige gesproken heb.”
Korach was in opstand gekomen tegen Mosjé en Aharon.
Hij deed alsof zij hun belangrijke posities ter meerdere glorie van henzelf hadden ingenomen. Het eerste
probleem dat Rasjie moet beantwoorden is dat in Genesis 4:11 de aarde haar mond ook opent, om het
bloed van de gedode Hevel (Abel) op te nemen. Rasjie wil hier benadrukken dat er een nieuwe Schepping
is, in die zin dat de aanhangers van Korach gedood worden door de opening van de aarde (en niet dat de
aarde alleen het bloed opneemt van de vermoorde Abel).
Verder wil Rasjie benadrukken dat Mosjé dusdanig bescheiden was dat hij de frontale aanval op zijn
persoonlijkheid en gedrag niet zozeer als een persoonlijke belediging opvatte maar veel meer als een
belediging van G’d die bepaalde mensen had gevraagd bepaalde taken op zich te nemen. Mosjé maakte
zich geen zorgen over zijn eigen gelijk maar meer over de vraag hoe Korach en zijn aanhang rebelleerde
tegen de autoriteit van G’d, die zich uitte in het leiderschap van Mosje en het hoge priesterschap van
Aharon. Mosjé en Korach waren tegengestelden: bij Mosjé stond G’ds eer centraal; bij Korach zijn eigen
kowed (eer).
Ondertussen kwam Korach's vrouw mee doen in en zei tegen hem: "Zie wat Mozes gedaan heeft! Hij heeft
hemzelf tot koning gemaakt; Zijn broer heeft hij als hogepriester aangesteld; De zonen van zijn broer heeft
hij als de assistant hogepriesters gemaakt. Wanneer teroema (offergave) gebracht wordt, bepaalt hij: Laat
het voor de priester zijn. Als de tiende wordt gebracht, die aan u behoort [dat wil zeggen aan de Leviet],
bestelt hij: Geef een tiende deel daarvan aan de priester. Bovendien heeft hij je haar afgesneden (zie
Numeri 8:7) en maakt je belachelijk alsof je vuil bent…. Want hij was jaloers op je haar. ' Zei hij tegen haar:'
Maar hij heeft het ook hetzelfde gedaan! 'Zij antwoordde:' Omdat al de grootheid van hem was, zei hij ook:
'Laat me met de Filistijnen sterven'…”
Zo staat er geschreven: 'Een wijze vrouw bouwt haar huis' (Spreuken 14: 1). Dit verwijst naar de vrouw van
On, de zoon van Pelet; "Maar de dwaze vrouw vernietigt het met haar handen" (ibid.) - dit verwijst naar de
vrouw van Korach. - Talmoed, Sanhedrin 109b
Voetnoten:
-

-

Rasjie, Hebreeuws acroniem van: Rabbi Sjlomo Jitschaki (Troyes, 1040 – aldaar, 1105) was een Franse
rabbijn uit de Middeleeuwen, die tot op de dag van vandaag wordt beschouwd als een van de
belangwekkendste verklaarders van de Tenach en de Talmoed.
De Talmoed Hebreeuws: ( =( )תלמודmondelinge leer) is na de Tenach. Het belangrijkste boek binnen het
jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach.
Kawod  כָּבוֹדeerbied, glorie, majesteit en belangrijk zijn. Dit komt van het werkwoord Kawed (*3519) zwaar
en lever. In Bereesjiet 13:2 komt dit woord voor de eerste keer voor.
Kawed komt ook o.a. voor in Bereesjiet 13:2, waar Avraham avinoe wordt beschreven als zeer "zwaar" in de
context van zijn materielen rijkdom.
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Korach wilde diep in zijn hart geen gelijkheid voor iedereen. Hij wilde alleen zijn eigen positie versterken
Toen greep Korach de gelegenheid aan om in opstand te komen tegen Mosjé. Een deel van het volk ging
met hem mee, omdat ze zouden sterven in de woestijn.
Nadat Korach, Datan en Awiram door de aarde verzwolgen waren was het duidelijk wie de koning was.
Aharons Hogepriesterschap werd bevestigd door de dood van 250 man. Toch bleven er mensen op
eerherstel voor de eerstgeborenen aandringen. Na de zonde van het gouden kalf was de Tempeldienst niet
meer het privilege van de eerstgeborenen van alle stammen maar de specialiteit van de stam Levi.
Toch wilde iedereen een deel hebben in de Tempeldienst. Daarom volgde nog een test. G’d gaf Mosjé
opdracht om twaalf stokken te pakken. Aharons naam kwam op de stok van de stam Levi. Alle stokken
werden uit één boom gesneden om te voorkomen dat de ene stam zou claimen dat de stok van de andere
stam bloesemde omdat daar meer vocht in zat.
De stokken werden in de Tent der Samenkomst geplaatst met Aharons staf in het midden. Zo kon
niemand mopperen, dat Aharons staf bloeide omdat hij het dichtst in de buurt van G’ds Aanwezigheid
lag: “En je zult ze leggen in de tent van de samenkomst, voor de getuigenis, waar Ik met u tezamen kom…
(17:19)…..Mosjé sprak toen met de kinderen Israëls en alle vorsten gaven hem één staf, telkens voor één
vorst van hun vaders huizen en dan komen we aan twaalf staven. En de staf van Aharon was temidden van
hun staven” (Num. 17:21).
‘Betoch’ in het Hebreeuws kan twee dingen betekenen: ‘binnen’ en ‘temidden van’ (in het middelpunt).
Onkelos vertaalt het als: ‘temidden van’: ”Aharons staf werd temidden van de andere staven gelegd.”
Rasjie volgt deze vertaling van Onkelos niet omdat hij van mening is dat de overbodigheid van de herhaling
van Num. 17:19 en Num. 17: 21 erop duidt dat Num.17:21 nog iets naders wil verklaren over de positie van
de staf van Aharon. Uit Num. 17:19 wisten we al dat Aharons’ staf binnen de overige staven lag. In Num.
17:21 wordt dit herhaald, wat benadrukt dat Aharons’ staf in het centrum lag. De vraag is dan: waarom?
Rasjie verklaart dat Aharons’ staf in het midden lag van alle andere staven omdat niemand zou zeggen dat
Aharons’ staf ging bloeien omdat hij vlakbij de Sjechina "Goddelijke Aanwezigheid" lag.
“Mosjé kwam in de tent van het Getuigenis, en zie gebloeid had de staf van Aharon, van het huis van Levi,
hij had bloesem voortgebracht en knoppen geschoten…” (Num. 17:23)
De volgende ochtend bleek Aharons staf te bloeien. Er groeiden bladen, bloesems en amandelen aan. Ook
stond G’ds vierletterige naam gegraveerd in Aharons stok, gelijk in de voorhoofdsband van de
Hogepriester. Dit was een duidelijk teken dat Aharon was verkozen als Hogepriester om de
voorhoofdsband (Heb.tsiets) te dragen.
De staf van Aharon verwelkte nooit.
Rasjie benadrukt hier dat de laatste bloesem term (‘hij had bloesem voortgebracht’) letterlijk genomen
moet worden. In deze zin komt het woord ‘bloesemen’ twee keer voor. Omdat de tweede keer een
volgend groeistadium aangeeft, moet het zijn dat het werkwoord ‘bloesemen’ in een meer globale,
inleidende betekenis gebruikt wordt. De tweede uitdrukking van ‘bloesem’ is heel concreet een echte
bloesem die de voorloper is van de amandelen. De staf gaf twee soorten amandelen: zoete en bittere. Als
het volk de mitswot (opdrachten) nakomt, bloeien de zoete amandelen, die rechts zitten; zo niet dan
bloeien de bittere, die links zitten.
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Mosjé moest de staf van Aharon naast de Heilige Arke plaatsen als bewijs voor alle toekomstige
generaties: Nu zei G’d tegen Mosjé deze staf te nemen, zoals hij nu is, dus met bloemen, en die neer te
leggen in het Allerheiligste, voor de Aron Hakodesj. En zo bleef die daar altijd, met bloemen en amandelen.
Die droogden nooit uit. Hierdoor zal niemand meer in opstand komen vanwege het priesterschap. De stam
Levi was uitverkoren voor priesterschap en levietendom (vlak voor de verwoesting van de Eerste Tempel
verborg koning Josjiahoe de staf van Aharon met alle andere heilige voorwerpen, zodat die niet in de hand
van de vijand zouden vallen).
De Midrasj (Raba op Korach 18:23) voegt hier aan toe, dat deze staf van Aharon alle Joodse koningen
overleefde, tot de verwoesting van de eerste Beet Mikdasj (tempel), en toen verborgen werd. Deze zelfde
staf zal, met bloem en al, aan de Masjiach ter hand worden gesteld, zoals er staat “de staf van kracht zal
G’d zenden vanuit Tsion, daarmee zal hij heersen over de vijand” [Tehiliem/Psalmen 110:2].
Het meningsverschil met Korach had overigens nog een positief neveneffect: G’d sloot met de stam Levi
een verbond dat bevestigde, dat de kohaniem (priesters) voor eeuwig vierentwintig gaven van het volk
zouden ontvangen voor hun levensonderhoud.
Waarom was dit extra wonder van de bloeiende staf van Aharon nog nodig?
Tot nu was de uitverkiezing van de stam Levi op een negatieve manier aangetoond, met straffen en een
verterend vuur vanuit de Hemel. Maar met geweld kan men zelfs de zwakste partij niet overtuigen. Vaak
roept dit wraakgevoelens op. De staf van Aharon die eerder andere staven aan het hof van Pharao had
verslonden, bloeide nu: “Niet door geweld maar met liefde”. Zo overtuigt men de tegenstanders.
Waarom probeerde Korach het gezag van Mosjé te ondermijnen?
Rasjie (1040-1150) geeft aan, dat Korach bij een benoeming gepasseerd was en zich daardoor vernederd
voelde. Nachmanides (Ramban) is het hiermee eens, maar voegt hieraan toe dat Korach eigenlijk ook de
positie van Aharon, de Hogepriester, verlangde. Dit zien we ook duidelijk in de Toratekst want Mosjé
vraagt aan Korach en de zijnen:”Willen jullie ook nog het priesterschap?” (Num. 16:10).
De Haftara van deze week geeft ons een hint.
De Haftara van deze week geeft ons een les in ethiek. We lezen dit in het bijbelboek Jesjaja 66: 1-24. Deze
leer leert onze meester Jesjoea persoonlijk ook aan ons. Elke jaar met Jom kipoer komen wij hier
persoonlijk op terug door als gemeenschap gezammelijk de belijdenis Kol Nidree te procalameren.
De profeet gaat heftig tekeer tegen uiterlijke schijn en onoprechte vroomheid.
Het belangrijkste is totale eerlijkheid. Ook hier citeer ik Rav Tal: Sjevoe’ot 36a: ‘Uw NEE, en uw JA bindt u
als een eed. Wanneer men, voegde Raba hier aan toe, met versterkende herhaling zegt: ‘Ja, Ja! Nee, Nee!’
dan is het wettelijk verbindend, alsof men had gezworen.”
Talmoed Bava Metsia 49a: Er staat geschreven (Lev. 19: 36): “Een oprechte Hin (vloeistofmaat) zult U
hebben.” Waarom wordt dit nog eens extra gesteld? Is dit gebod niet reeds opgesloten in het gebod van
een oprechte Efa (inhoudsmaat)? Hin betekent ook Ja. Dit wijst U op uw ‘Ja’ en uw ‘Nee’. Uw ‘Ja’ is een
oprechte en eerlijke ‘Ja’, uw ‘Nee’ is een oprechte en eerlijke ‘Nee’. Dat wil zeggen, verklaart Abaji, dat je
niet met dubbele tong mag spreken.
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Kol Nidree - דרֵי
ְ ִ( כָּל נAlle geloften)
Kol Nidree (Hebreeuws:  )כָּל נִ ְדרֵיis het joodse gebed dat negen dagen na het Joods nieuwjaar, op de tiende
van de joodse maand tisjri en wel op de avond van Jom Kipoer driemaal wordt opgezegd. In dit gebed
verzoekt men om nietigverklaring van alle geloften, eden en verplichtingen, die men gedurende het
afgelopen jaar op zich genomen heeft. Het gaat in op deze nadrukkelijk, om geloften jegens God en jegens
zichzelf, niet jegens anderen.
Het gebed is nog voor de verwoesting van de Tempel ontstaan. Voordat de hogepriester het Heilige der
Heiligen binnenging (één keer per jaar, op Jom Kipoer) zong hij een lied over zijn zonden, over de zonden
van de overige priesters en over de zonden van heel Israël. Nadat hij in het Heilige der Heiligen voor de
zonden van het gehele volk had geofferd stuurde men een geitenbok, de zogeheten zondebok, de woestijn
in om daar te sterven. Deze geit stond symbool voor alle zonden van het volk.

Chazan proclameert het volgende: “Kol Nidree Ve'esarei, Ush'vuei, Vacharamei, Vekonamei, Vekinusei,
Vechinu- yei.D'indarna, Ud'ishtabana, Ud'acha- rimna, Ud'assarna Al nafshatana Miyom Kippurim zeh, ad
Jom Kippoeriem haba aleenoe letovah Bechulhon Icharatna vehon, Kulhon yehon sharan. Sh'vikin sh'vitin,
betelin umevutal- in, lo sheririn v'lo kayamin Nidrana lo nidrei, V'essarana lo essarei Ush'vuatana lo
shevuot”.
Wij hebben spijt van alle afspraken, overeenkomsten, geloften en vervloekingen, die wij hebben
uitgesproken.Mogen zij van deze Jom Kipoer tot de volgende Jom Kipoer beschouwd worden als
afgeschaft, vergeten, vernietigd en ontbonden. Mogen de afspraken niet meer als afspraken gelden, de
overeenkomsten niet als overeenkomsten en de gezworen eden niet als eden.
Onze ja een ja moet zijn en onze nee een nee: Jesjoea heeft ons geleerd dat onze ja een ja moet zijn en
onze nee een nee. (Mat. 5:37). Zijn kracht is in ons; zoals de Schrift ons leert, wij krijgen geen beproeving
die wij niet zouden kunnen overwinnen. De genade van Jesjoea is volmaakt zodat we alle moeilijkheden
kunnen doorstaan en overwinnen.
Dit is zo belangrijk dat ook Ja’akov de broer van Jesjoea hier op terug komt: “Maar vooral, mijn broeders,
zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en nee
nee, opdat gij niet onder het oordeel valt.” – Ja’akov/Jakob(us) 5:12
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Op verschillende niveaus van intermenselijk van mening kunnen wij verschillen.
Je kan het niet altijd met je famile of vrienden eens zijn, je kan persoonlijk op gemeenteniveau ruziën, en
zelf op provinciaal een meningsverschil hebben. Maar maak persoonlijk de grote fout niet, die Korach
tijdens zijn leven maakte. Korach wilde individueel niet de lasten als gemeenschap dragen en daar niet de
Tora van Masjiach vervullen. Daarnaast was hij rebels tegen de gezagsdragers van Hasjem. Dit is zo
belangrijk dat wij elk jaar dit herdenken en overdenken. Want in elke generatie zit een Korach. Korach
zocht namelijk geen eerbied voor God en mens en daarom moest Hasjem daar persoonlijk ingrijpen via zijn
gezagsdrager Mosjé. Omdat niemand meer zou strijden om zijn eigen recht.
Steunt elkander
Dit is ook één van de redenen waarom er in de Brit ha-Chadasha ons persoonlijk een reminder wordt
gegeven. Dit zien we terug komen in de brief van Rav Sja’oel aan de Galaten (in het huidige Turkije). In
deze brief wordt uitgelegd wat onze persoonlijke houding naar elkaar zou moeten zijn.
Rav Sja’oel maakt een statement met de volgende woorden: “Verdraagt elkanders moeilijkheden” als
individu en als een gemeenschap! Masjiach doet dit namelijk dagelijks ook voor jou en mij! “Werp uw
bekommernis op adonaj, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige
wankelt.” – Psalm 55:23 Dit is dus alleen mogelijk als wij dagelijks de Tora (instructie,onderwijs) van
Masjiach op ons opnemen en dagelijks vervullen.
Hier komt een oud Joods gedachtegoed om de hoek kijken genaamd Gemiloet Chasadim. Gemiloet
Chasadim is iemand wat geven wat hij of zij niet verdient, door chessed (genade) van Adonaj te tonen! Dit
houdingsasspect gaat rechtstreeks in tegen het gedrag van Korach.
Gemiloet Chasadim is iemand wat geven wat hij of zij niet verdient: “Broeders, zelfs indien iemand op
een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van anava
(zachtmoedigheid), ziende op uzelf; gij mocht ook eens in nisajon (verzoeking) komen. Verdraagt elkanders
moeilijkheden (Psalm 55:23); zo zal jij de Tora van Masjiach vervullen. Want wanneer iemand zich
verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal
hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.
En hij, die onderricht wordt in limoedee kodesj (heilige studies) leert in de Kitvee Ha-Kodesj (heilige
schrift) delen in alle goede dingen met zijn rabbijnse leraar (2 Tim 3: 14-17). Dwaalt niet, God laat niet met
Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal
uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de roeach (geest, wind adem) zaait, zal uit de
Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij persoonlijk niet moe worden door Gemiloet Chasadim (iemand wat
geven wat hij of zij niet verdient) te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet
verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar vooral voor
onze geloofsgenoten.” – Ha Kalati’iem/Galaten 6:1-10

Voetnoot:
-

Gemiloet Chasadim, letterlijk betekent "Het schenken van genade van Adonaj aan iemand wat hij of zij niet
verdient", is een fundamentele maatschappelijke waarde in het dagelijks leven. Het is een mitsva (opdracht)
dat een individu gemiloet Chasadim doet zonder de verwachting, om er iets terug te ontvangen van. Enkele
voorbeelden van gemiloet Chasadim omvatten de naakte te kleden, de hongerige te voeden, de doden te
begraven en de zieken te bezoeken.
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Tot slot.
Een goede leider moet een bepaalde afstand en objectiviteit bewaren. Hij mag zich niet laten leiden door
allerlei persoonlijke belangen. Dat was Mosjé.Waar het hem alleen om gaat is Kidoesj Hasjem (heiliging
van Hasjems naam/eer).
Korach en aanhang verzamelden zich tegen Mosjé en Aharon en zeiden tot hen: “want de hele gemeente,
zij allen zijn heilig, daar G’d in hun midden is; waarom verheffen jullie je dan boven de vergadering van
Hasjem.” (Num. 16: 3)
Korach zeide tot hen: Iedereen heeft in de Sinaï het gebod gehoord: "Ik ben Hasjem, uw G’d"! Als jij het
alleen had gehoord terwijl zij (het volk) niet het gehoort hadden, dan had je superieurteit kunnen claimen.
Maar nu dat zij het allemaal hebben gehoord, 'waarom verhoog je jezelf boven de gemeenschap van G-d?'
(Rasjie; Midrasj Rabba)
Aan het einde van de ruzie van Korach licht de Tora nog een tipje van de sluier rond Mosje’s
persoonlijkheid op.
We wisten al dat hij een heel krachtige persoonlijkheid moet zijn geweest want anders was hij niet bestand
geweest tegen G’ds continue openbaringen. Een normaal mens kan dat intense contact met het
Opperwezen niet aan zonder te sterven. Mosjé kon van mond tot mond en van aangezicht tot aangezicht
met G’d communiceren zonder totaal en accuut op te gaan in G’ds eindeloze liefde.
Nu leren wij, dat hij (prototype Masjiach) totaal belangeloos zijn volk leidde.
Wanneer Mosjé waarschuwt, dat de aarde Korach zal
verslinden, zegt Mosjé: ”Daardoor zullen jullie weten,
dat deze mensen G’d versmaad hebben”.
Prototype van Masjiach: Mosjé wilde niet zijn
persoonlijke gelijk halen en aantonen, dat G’d hem
gestuurd heeft. Zijn woordkeus is uiterst subtiel. Het
gaat hem alleen om G’ds kowed (eer). Het
houdingsaspect van Masjiach.

Vraag aan jou en mij.
Leef jij persoonlijk voor je eigen Kowed (eer) of die van Hasjem? Tenslotte draait alles in dit leven, om
Kidoesj Hasjem.
שבת שלום- Sjabbat Sjalom,
Rabbi David Prins
"Degeen die je zal leren je trots met wortel en tak uit te rukken, die zal je leraar zijn”. – Dov Baer van
Mezeritch
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