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5777 Sjemini - Zoals de Eerste
Zeven dagen lang bouwde Mosjé het Misjkan op en brak het weer af. Dit was bedoeld om
het volk de procedures van de vele verhuizingen van het misjkan in de woestijn te
onderwijzen. Maar nu was het de achtste dag (=sjemini) en kon het echte werk, de dienst
van het misjkan beginnen.
Hiervoor roept Mosjé zijn broer Aharon en zegt hem twee zondeoffers voor te bereiden,
één voor zichzelf en één voor het Joodse volk. Daarna konden andere offers worden
gebracht. Aharon doet dit en krijgt de opdracht allereerst zijn schuldoffer te brengen.
De Midrasj vertelt dat Aharon toen hij voor het eerst het gloednieuwe altaar naderde,
terugschrok. Hij zich in dit altaar een gelijkenis met het Gouden Kalf. En hij zei tegen
Mosjé : 'ik kan het niet - ik schaam mij te zeer voor het gouden kalf. Maar Mosjé zei: Nee,
integendeel , dit is je moment. Nu kun je vergiffenis krijgen voor jouw aandeel in die
zonde. Pak je kans.
En Aharon pakte zijn kans. Daarna brengt hij een schuldoffer ten behoeve van het Joodse
volk. De tora beschrijft dit met de woorden: 'Toen bracht hij het offer van het volk….en hij
slachtte het en bracht hem als schuldoffer ne zoals de eerste keer.' (Waj. 9:15) Hier valt
het woordje "karisjon", zoals de eerste keer" op.
Wat bedoelt de Tora met die extra woorden? Het was pas het tweede offer wat Aharon
bracht, het was het tweede offer überhaupt. Wat bedoelt de torah? Rabbi Yaakow
Galimsky beantwoordt dit met een heel mooie gedachte.
Het aller-moeilijkste in onze dienst voor Hasjem is sleur en herhaling. Hasjem verwacht
van ons sommige mitswot dagelijks, zelfs meerdere keren op een dag - andere mitzwot
wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Hoe dan ook in al die gevallen kan er sprake zijn van
een automatisme waarbij de mitswot gedaan worden als een last. Let's get over with it.
Aharon begreep dat dit een gevaar zou worden in de Misjkan waar dagelijks offers werden
gebracht, veel offers. En de kans van sleur en automatisme dus groot was. Vandaar dat hij
extra zijn best deed om de tweede keer, niet de tweede keer te laten zijn maar zoals de
eerste. Een duidelijke opdracht aan iedereen.
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