Parasjat Sjoftiem
De opdracht om “rechters en bewakers te plaatsen bij de poorten van de stad die G'd
ons geeft” opent de parasja van deze week. Deze opdracht wordt ook overdrachtelijk
bedoeld als een waarschuwing voor ieder mens: “bewaak je 'poorten', let op wat je
ziet, leest, hoort of eet, let op wat er 'binnen' komt, maar let ook op wat eruit gaat”.
En dat is natuurlijk van groot belang zo vlak voor de hoge feestdagen. Want het is
met onze mond dat wij dadelijk aan G'd al het goed gaan vragen voor een nieuw jaar
en vergiffenis voor onze zonde op Jom Kippoer. Dus is het logisch om voorzichtig te
zijn wat er in – en uit onze mond gaat.
Maar er is ook een heel andere invalshoek die wij moeten benoemen.
In de gemara, mo'eed katan 18a, wordt verteld over twee broers, Pinchas en
Sjemoe'eel. Pinchas zat sjiwwe en zijn broer kwam hem opzoeken. Hij zag dat
Pinchas zijn nagels niet had geknipt, iets wat volgens Sjemoe'eel wel mocht en hij
vroeg zijn broer dan ook: “Waarom heb je je nagels niet geknipt?” Waarop Pinchas
antwoordde: “Als jíj sjiwwe had gezeten, had jij dan je nagels geknipt?” Niet lang
daarna zat Sjemoe'eel werkelijk sjiwwe en toen kwam zijn broer hèm bezoeken.
Sjemoe'eel was boos op hem, want hij voelde dat de woorden van zijn broer deze
sjiwwe hadden veroorzaakt! Hij had toch gezegd: “Als jíj sjiwwe had gezeten...” en
wat er over je lippen komt is niet niets. Wees voorzichtig hoe je de dingen zegt, want
onze lippen bezegelen veel.
En dat is vooral belangrijk bij de chinoech (opvoeding) van onze kinderen. Het is een
bekend feit dat in die huizen waar men moppert over het lastige van ons jodendom de
kinderen er snel de brui aangeven. Waarom sjabbat houden als mijn vader en moeder
dat vervelend vinden? Drie dagen jom tov? Niet vol te houden, waarom zou ik het
dan doen? Kasjroet lastig duur en onhandig, waarom zou ik me er aan gaan houden?.
Maar als ouders hun kinderen meenemen in hun enthousiasme voor het houden van
de mitzwot ondanks die gevoelens die er soms zijn dan zal het kind begrijpen dat het
de moeite waard is om de mitzwot te doen. Als er echte simche wordt gevoeld op
Soekot ondanks dat de vakantiedagen op gaan aan de feestdagen zal het kind eerder
begrijpen dat jom tov belangrijker is dan de vakantie en dat in zijn eigen leven ook
toepassen.
Plaats bewakers bij je poorten, denk na hoe je overkomt op anderen, allereerst je
kinderen, en geef ze het goede gevoel bij onze mooie mitzwot.
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