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5782 Sjabbat Sjoewa - Grijp je kans! 
 
 
 

De profeet Hosje’a zegt ons: Sjoewa Jisraell! Kom tot inkeer, joods volk. En de vraag is: de mitzwa 
van tesjoewa staat gewoon in de Tora! Hosje’a had - bij wijze van spreken - kunnen roepen: 
‘Leg Tefilien’ joods volk. Wat had dat toegevoegd aan de mitzwa? 

 

En, nee, Hosje’a spreekt niet over de aseret jemé tesjoewa, de tien dagen van inkeer waar 
we nu middenin zitten...dus wat wil de haftara ons vertellen? 

 

Chazal, onze Wijzen, vertellen het volgende verhaal: 
Rav, de leerling van Rabbi Jehoeda Hanassie - de auteur van de Misjna - was een grootheid 
in zijn generatie. Op een dag werd hij door een simpele winkelier, publiekelijk beledigd. De 
mensen waren gechoqueerd maar er gebeurde verder niets. 
Dat jaar, op de dag voor Jom Kipoer, wilde Rav de winkelier de gelegenheid geven om hem 
vergiffenis te vragen. De eerbiedwaardige rabbijn begaf zich naar de winkel en wachtte op 
de reactie van de winkelier. En die kwam. De man kwam naar buiten en stuurde Rav op niet 
mis te verstane manier weg. Hij moest niets van hem hebben. Hij draaide zich om om weer 
naar zijn winkeltje te gaan en toen viel hij dood neer. 
 

Waarom nu wel gestraft en eerder niet? Het verschil: je wordt uitgenodigd om tot inkeer te 
komen...grijp je kans!  
 

Dit is wat Hosje’a toevoegd aan de mitzwa: de oproep, de uitnodiging!. 
 

Inderdaad, de mitzwa van tesjoewa bestaat altijd. Maar in deze 10 dagen worden we door 
Hasjem Zelf uitgenodigd om deze mizwa te doen. Wie probeert zal geholpen worden, wie 
niets doet slaat een uitnodiging af. 
 

Hiermee kunnen we begrijpen wat de Rambam schrijft. Hij legt uit dat een mens zich in de 
10 dagen tussen Rosj Hasjana en Jom Kipoer dient te beschouwen als 50% goed en 50% 
slecht en dat dus een enkele mitzwa de weegschaal naar de goede kant kan laten 
doorslaan. Om daarna te vertellen dat wij daarom tesjoewa en veel mizwot doen in deze 
periode. 
 

De Rambam had geen voorbeeld hoeven te geven van een mitzwa maar dat doet hij wel: 
de mitzwa van tesjoewa, juist in deze periode. 
 

Omdat we daartoe zijn uitgenodigd.  


