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Terugblik op lezing rabbijn
Shimon Evers over de Tien
Woorden
Op dinsdagavond 20 maart gaf de Amersfoortse rabbijn Shimon Evers
een lezing over de Tien Woorden uit Exodus 20. Tijdens de geslaagde
bijeenkomst ging de rabbijn vanuit verschillende Joodse commentaren
in, op wat in onder christenen bekend staat als ‘De Tien Geboden’.
Hierbij ging hij onder andere in op de persoonlijke manier waarop
ieder individu wordt aangesproken, op het belang van het doen om te
begrijpen en op de betekenis van de Tien Woorden in het licht van
Pesach.

Persoonlijke audiëntie

De vraag die al snel ontstaat bij het lezen van de tekst in Exodus 20 is waarom God zich openbaart als “de
Here, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft” en niet als Schepper van hemel en
aarde? De rabbijn liet treffend zien dat het volk de gebeurtenissen van de uittocht nog vers in het geheugen
had en dat God vervolgens ieder individu persoonlijk aanspreekt: “Ik ben jouw God”. Terwijl het hele volk zich
verzameld had bij de berg Sinaï, kreeg ieder individu daarmee als het ware een persoonlijke audiëntie bij
God. Het ging en gaat in de eerste plaats om de relatie tussen God en de individuele mens.

Doen en begrijpen

Na de openbaring van de Tien Woorden reageert het volk met de Hebreeuwse woorden na’aseh unishma.
Dit kan vertaald worden met ‘wij zullen het doen en het horen’, maar ook met ‘wij zullen het doen en het
begrijpen’. Door te leven volgens de geboden, ga je de betekenis daarvan steeds meer ontdekken en
begrijpen. Daarvoor is volgens de rabbijn ook de mondelinge Torah nodig. Ook deze mondelinge Torah werd
ook aan Mozes gegeven toen hij bij God op de berg Sinaï was. Deze mondelinge Torah is gedurende vele
eeuwen in kleine kring intensief onderwezen en doorgegeven voor latere generaties. Onder druk van de
diaspora is deze uiteindelijk opgeschreven om de inhoud ervan voor de toekomst toe veilig te stellen.

Op weg naar Pesach, op weg naar Shavu’ot

Als volgende week de christenen stilstaan bij Goede Vrijdag, viert het
Jodendom het feest van Pesach, het feest van de uittocht uit Egypte.
Vijftig dagen later wordt tijdens het feest van Shavu’ot stilgestaan bij de
ontvangst van de Tien Woorden. De diversiteit van betekenissen in de
Hebreeuwse tekst blijkt ook uit de tradities die bestaan als daarbij de
Tien Woorden worden voorgelezen. Zo is er een traditie waar mensen
blijven zitten als de Tien Woorden worden voorgelezen, omdat alle
woorden in de Torah dezelfde waarde hebben. Maar er is ook een traditie
waarbij de synagogebezoekers gaan staan als de Tien Woorden worden
voorgelezen. Zoals men stond bij de Berg Sinaï toen en de woorden
hoorde: “Ik ben de Here uw God”, zo doet men dat ook vandaag. Het
persoonlijke appèl is ook vandaag van betekenis.

Na afloop van de lezing overheerste het enthousiasme over datgene wat de rabbijn verteld had en de
rijkdom aan inzichten binnen de Joodse traditie die hij naar voren had gebracht. Inzichten die helpen om de
betekenis van de Tien Woorden beter te begrijpen en te waarderen.
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Rabbijn Evers overhandigde een lesboek over het boek Exodus aan dr. Lieve Teugels, die samen met
premaster student Wout Koelewijn rabbijn Evers had uitgenodigd.
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