בס’’ד
5775 Bemidbar / Sjawoe'ot - Opstelling

In onze kalender valt de sjabbat waarop de eerste parasja van Bemidbar gelezen wordt,
bijna altijd op de sjabbat voor Sjawoe'ot.
Wat de inhoud van de parasja betreft is het moeilijk om een verband te zien met dit feest.
Waar het op Sjawoe'ot toch vooral gaat om de eenheid van ons volk, met de bekende
woorden van Rasjie 'als één man, met één hart, als mooiste omschrijving van de eenheid,
staan in de parasja precieze omschrijvingen over de verdeling van ons volk in stammen,
ieder op zijn eigen plaats met een eigen leider, vlag en aantal. Juist de verdeling is het
onderwerp van deze parasja.
De uitleg is als volgt. Zowel bij de verdeling van het volk in stammen als het staan rond de
berg, is de opdracht van het individu om zich te vinden in zijn opdracht en niet koppig, als
de mens kan zijn, zich af te wenden. 'Wat? Ik bij de stam Gad? Mijn vrienden zijn bij een
andere stam! Wat? Ik bij de stam Levi? Ik wil ook een stuk land in Israel (hetgeen de
Levieten niet kregen)!
Hasjeem bepaalt waar je bij bent: Hij bepaalt je 'Opstelling'. De invulling die je aan die
positie geeft, dat wordt bepaald door Matan Torah. Hoeveel kracht wil jij stoppen in de
Mitzwot in jouw positie?
Door de Torah wordt je 'Instelling' bepaald. Bijvoorbeeld: Hasjeem beslist dat jij een
Koheen bent, dan is dat je 'Opstelling' in ons volk, het door jou naleven van de
voorschriften, die bij het koheen-zijn horen, bepaalt jouw 'Instelling'.
Twee keer per jaar lezen wij de tochecha, de rij van vervloekingen die in de Torah staan.
Beide keren vlak voor jom tov maar de Tosafot schijven al dat steeds minsten 1 parasja
een soort buffer vormt tussen de tochecha en de jom tov.
Beide, parasjat Bemidbar voor Sjawoe'ot en parasjat Netzawim voor Rosj Hasjana,
spreken over dit punt: jij bent niet alleen, je bent een deel van een volk en dat beschermt
je.
Besef waar je bij hoort, wat je 'opstelling' in ons volk is, en haal uit de Torah je inspiratie
voor je 'instelling'.
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