בס’’ד

5782 Teroema (Haftara) - Geen hocus pocus
Het verband tussen de haftara van vandaag en de parasja is duidelijk. In de parasja staan de
voorschriften voor de bouw van het Misjkan, de Tabernakel, het heiligdom in de woestijn en in de
haftara wordt verhaald over de inwijding van de tempel, de opvolger van de tabernakel, door koning
Sjelomo.
Men kan de vraag stellen waarom de Tora zo precies vertelt hoe de Misjkan eruit moet komen te
zien. Het interieur, de buitenkant, tot in detail. Waarom niet een open opdracht gegeven aan het
Joodse volk: maak een gebouw waarin jullie de speciale band met Hasjem tot uitdrukking brengen.
Een antwoord: zou een gebouw zo gemaakt zijn door een architect, een aannemer, enkele vaklui
en die allen zullen de kowed, de eer, voor het gebouw willen hebben. Het zou niet de Misjkan voor
Hasjem alleen zijn maar de Misjkan voor Hasjem én de architect, én de voorzitter van de
bouwcommissie en dat zou afdoen aan de bedoeling van Hasjem.
Een ander antwoord: Er is maar één bron voor kedoesja: de woorden van de Tora! Kedoesja is geen
hocus pocus die zomaar ergens vandaan komt. Alleen de woorden van Hasjem opgeschreven in de
Tora kunnen kedoesja in deze wereld brengen. Of het nu over sjabbat (kodesj) of over kedoesja
(met 10 man) gaat, de oorsprong is in de woorden van de Tora en nergens anders.
Een prachtig voorbeeld hiervoor is de berg Sinaï. Is er ooit een heiligere plaats geweest? De plaats
waar Hasjem sprak, waar mensen Hem konden horen! Zou het niet voor de hand liggen dat deze
plek een bedevaartsoord voor iedere Jood zou zijn. Maar niets is minder waar. De berg Sinaï speelt
geen enkele rol in onze religie. En waarom niet? Omdat de Tora het zegt: “zodra de sjofar lang
blaast, mag men de berg op (Sjem. 18:13)”. Klaar, weg de kedoesja. En nergens in de woorden van
de Tora staat er iets die die kedoesja terug brengt.
De Kotel, de klaagmuur, is het enige wat overgebleven is van de Tempel. En de sjechiena van
Hasjem is daar altijd gebleven. Waarom?
Omdat er in onze parasja staat: Wesjachantie betocham! “En Ik zal mijn Sjechiena tussen hen - het
Joodse volk - laten rusten!
Omdat er in de Haftara (Melachim I 6:13 staat:) “en Ik zal mijn sjechiena middenin het Joodse Volk
laten rusten en Ik zal Mijn volk, Israël, nooit in de steek laten.
Daarom is de Kotel bijzonder, daarom staan we met tranen in de ogen op die bijzondere plek. Maar
zonder Hasjem die schrijft in de Tora dat Hij een plaats zal uitkiezen voor de Tempel, is die plaats
net zo bijzonder als iedere willekeurige muur.
Laten we dawwenen dat de sjechiena van Hasjem, die zoals geschreven, nooit is weggegaan van
de Kotel, snel voor iedereen in de wereld zichtbaar zal worden, bimhéra bejaménoe
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