


De brug tussen de hemel en de aarde Wat is Sjawoe’ot?

Beste vrienden,

Gebaseerd op een toespraak van de Lubavitcher 
Rebbe - Likoetei Sichos 3 blz 887
Toen het Joodse volk aan de voet van berg Sinaï stond, was er een 
ontzagwekkende openbaring van G-ddelijkheid. Het was bij deze unieke 
openbaring dat Hasjem de Tora en de mitswot heeft gegeven.
Het schijnt dus dat de Tora en mitswot nu voor het eerst gegeven zijn. 
Maar als we even terugkijken zien we dat onze voorouders al de Tora 
leerden en de mitswot vervulden. Wat is er dan zo bijzonder aan wat er 
zich bij berg Sinaï afspeelde?
De Midrasj legt dit uit dat voor het geven van de Tora er een decreet 
was dat de hemel en de aarde niet aan elkaar verbonden waren. Bij het 
geven van de Tora is dit decreet opgeheven.
De ‘hemel’ wijst op 'G-ddelijkheid en de ‘aarde’ op materiële zaken. 
Voor het geven van de Tora kon G-ddelijkheid geen effect hebben op de 
materiële wereld. Aardse dingen bleven aards. Het bijzondere van het 
geven van de Tora is, dat deze blokkade werd opgeheven.
Wanneer wij de huid van een dier nemen, daar perkament van maken 
en een mezoeza op schrijven, dan wordt deze huid heilig. Er ontstaat 
ontstaat hierdoor een verbond tussen G-ddelijkheid en het wereldse.
Wanneer een man tefilien op zijn armen legt, brengt hij heiligheid 
in zijn lichaam. Zelfs wanneer een persoon vlees en vis eet voor de 
Sjabbatmaaltijd, heiligt hij dit gerecht.
Onze voorouders deden wel de mitswot, maar deze acties bleven 
spiritueel. Deze hadden wel een effect op het hersenen en gevoelens, 
maar niet op hun fysieke lichaam en de wereld om hen heen. Zoals de 
tefilien die zij legden. Deze konden ze na gebruik weer gewoon weggooien 
omdat er geen spirituele waarde hing aan deze fysieke tefilien. Dit alles 
veranderde bij het geven van de Tora. Het geven van de Tora geeft ons 
de kracht om G-d te dienen door eten en drinken, door te spreken enz.
Dit is onze taak: de wereld verlichten met het licht van de Tora en van 
deze wereld een ‘huis’ voor Hasjem maken.

Sjawoe’ot is de dag dat G-d de Tora aan het 
Joodse volk heeft gegeven op de berg Sinaï. 
Het volgt direct op het ambitieus tellen van de 
49 dagen, waarin we ons hebben voorbereid op 
deze speciale dag. Het wordt ‘Sjawoe’ot betekent 
‘weken’, omdat gevierd wordt dat de zeven 
weken durende Omer-telperiode, tussen Pesach 
en Sjawoe’ot, voltooid zijn.

De Tora werd meer dan 3300 jaar geleden op 
Sjawoe’ot door G-d aan het Joodse volk op de 
berg Sinaï gegeven. Elk jaar op de feestdag van 
Sjawoe’ot vernieuwen we onze acceptatie van 
G-d's geschenk en G-d geeft ons dan opnieuw de 
Tora.

Het geven van de Tora was een verrijkende 
spirituele gebeurtenis. Het was een gebeurtenis 
die voor altijd de essentie van de Joodse 
ziel heeft geraakt. Onze wijzen hebben het 
vergeleken met een bruiloft tussen G-d en het 
Joodse volk. Sjawoe’ot betekent ook ‘belofte’, 
want op deze dag zwoer G-d eeuwige toewijding 
aan ons en wij beloofden op onze beurt eeuwige 
trouw aan Hem.

In de tijd van de Beet Hamikdasj werden er op 
Sjawoe’ot twee tarwebroden geofferd. Het was 
ook in deze tijd dat mensen bikoeriem begonnen 
te brengen, hun eerst geoogste fruit, om G-d te 
bedanken voor de overvloed in Israël.

Het viel mij recent op dat er in de huidige 
maatschappij bepaalde aspecten zijn die veel 
lijken op de feestdag die voor ons ligt, Sjawoe'ot.

Één van de unieke aspecten van deze feestdag 
is eenheid. Een eenheid die zelfs sterker was 
dan toen het Joodse volk Egypte verliet. Toen het 
Joodse volk uit Egypte vertrok, waren zij nog niet 
verdeeld in groepen. Hierdoor was de eenheid 
die er toen speelde niet opvallend. Maar toen 
het tijd werd om de Tora te ontvangen, waren 
er al veel meningsverschillen en meerdere 
groepen. Deze verschillen verdeelden het volk 
niet. Er bleef een uitzonderlijke eenheid waarin 
de Tora gegeven kon worden.

En dat beste vrienden, zie ik ook vandaag. 
Honderden achtergronden, tientallen meningen 
en veel oplossingen. Maar de eenheid is er en 
iedereen staat voor elkaar klaar.

Dit kan maar één ding betekenen. De tijd is 
aangebroken om de 'Nieuwe Tora' in ontvangst 
te nemen. De Tora die door de Masjiach aan ons 
gegeven zal worden. De eenheid is er. Laten we 
hopen dat Masjiach spoedig zal komen. Amen.

Met vriendelijke groet en een hele goede 
Sjawoe'ot gewenst,

Rabbijn Eli & Faigale Spiero
2 3

Hoe wordt Sjawoe'ot gevierd?
Vrouwen en meisjes steken kaarsen aan om de 
feestdag in te luiden, zowel op de eerste als op 
de tweede avond van Sjawoe'ot.

Het is gebruikelijk om tijdens de eerste nacht 
van Sjawoe'ot wakker te blijven en Tora te leren.

Alle mannen, vrouwen en kinderen gaan op 
de eerste dag van Sjawoe'ot naar sjoel toe om 
het lezen van de Tien Geboden te horen. Als u 
niet naar sjoel kunt komen, lees dan de Tien 
Geboden thuis uit een Tora-boek.

Net als op Sjabbat en de andere feestdagen 
worden er speciale maaltijden geserveerd en 
mag er geen "werk" worden uitgevoerd.

Het is gebruikelijk om melkproducten te 
nuttigen. De menu's variëren van traditionele 
kaasblintzes tot quiches, kaaskoeken en meer.

Op de tweede dag van Sjawoe'ot wordt Jizkor 
uitgesproken. Als u niet naar sjoel kunt komen, 
dan kunt u dit thuis doen.

In vele sjoels wordt het boek Roeth gelezen, 
omdat koning David (die op Sjawoe’ot overleed) 
een afstammeling van Roeth, de Moabitische, 
was.

Velen hebben de gewoonte om hun huizen (en 
sjoels) te versieren met geurige bloemen en 
planten.
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Als één man met één hart: De geschiedenis van Sjawoe’ot Mozes ontvangt de Tora
Het hele volk hoorde G-d spreken en 
beefde van angst.

Ze smeekten Mozes om als 
tussenpersoon tussen G-d en henzelf 
op te treden, want als G-d Zelf zou 
blijven doorgaan met het geven van 
de hele Tora, waren ze overtuigd, dat 
ze zouden sterven. Mozes zei dat ze 
niet bang moesten zijn. G-d had Zich 
immers aan hen geopenbaard, zodat 
ze Hem zouden vrezen en niet zouden 
zondigen.

Toen vroeg G-d aan Mozes om de 
berg te beklimmen, want alleen hij 
was in staat om in Zijn aanwezigheid 
te staan. Daar moest Mozes de twee 
stenen tafelen ontvangen die de Tien 
Geboden bevatten, alsook de gehele 
Tora, om die aan het Joodse volk te 
onderwijzen.

Mozes ging de berg op en bleef daar 
gedurende veertig dagen en veertig 
nachten, zonder te eten of te slapen, 
want hij was als een engel geworden. 
Gedurende deze tijd openbaarde G-d 
aan hem de hele Tora, met alle wetten 
en de interpretaties daarvan.

Ten slotte gaf G-d aan Mozes de twee 
stenen tafelen die de Tien Geboden 
bevatten. Deze tafelen waren door G-d 
Zelf geschreven.

*Vrij vertaalde samenvatting

Ik ben de Eeuwige, jouw G-d, die je uit Egypte heeft gehaald.
Laat er geen andere goden voor je zijn.
Spreek de naam van G-d niet voor niets uit.
Denk steeds aan de Sjabbat, door deze wijding te geven.
Eer jouw vader en moeder.
Je zult niet moorden.
Je zult geen echtbreuk plegen.
Je zult niet stelen.
Treed niet als valse getuige op tegen jouw naaste.
Je zult niet jouw naaste, zijn vrouw, zijn slaaf of andere bezittingen begeren.
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Na 40 lange dagen na Pesach, bereikte het 
Joodse volk eindelijk de berg Sinaï. Aan de voet 
van Sinaï werd hun kamp opgeslagen; klaar om 
de Tora te ontvangen. Dit was op de eerste dag 
van Siewan, de eerste dag van de derde maand 
na de uittocht uit Egypte.

Tijdens hun woestijnreis, was het Joodse volk 
zich steeds meer van G-d bewust geworden. 
Iedere dag zagen ze  wonderen zoals de manna 
en de kwartels, het zoet worden van het water, de 
nederlaag van Amalek en het oversteken van de 
Jam Soef (Rietzee).

Ieder werkte aan zijn of haar 
karaktereigenschappen en hun geloof werd 
iedere dag intenser. Dit totdat men een niveau van 
heiligheid, solidariteit en eenheid had bereikt dat 
nog nooit door een ander volk bereikt was en in 
de toekomst ook niet bereikt zou kunnen worden.

De laatste voorbereiding
Mozes ging de berg Sinaï op en G-d sprak daar 
tot hem de volgende woorden: "Zo zult u tot het 
Huis van Jakob zeggen en aan het Joodse volk 
vertellen: 'U hebt gezien wat Ik de Egyptenaren 
heb aangedaan en hoe Ik u op adelaarsvleugels 
heb gedragen en u naar Mijzelf heb gebracht. 
Nu, daarom, als u naar Mijn stem luistert en Mijn 
verbond houdt, dan zult u Mijn eigen schat uit 
alle volken zijn, want de hele aarde is van Mij. 
Jullie zullen voor Mij een koninkrijk van priesters 
en een heilig volk zijn'.”

Mozes daalde weer van de berg af, riep het volk 
bijeen en legde aan hen de woorden van G-d 
voor. Unaniem en eenstemmig antwoordde het 
volk toen: Na’ase Weniesjma... Alles wat G-d 
heeft gezegd, zullen we doen en begrijpen".

Ze accepteerden de Tora direct en 
onvoorwaardelijk. Dit zonder te vragen naar de 
exacte opsomming van de verplichtingen en 
verboden dat met zich meebrengt.

 Ze accepteerden de Tora direct en 
onvoorwaardelijk. Dit zonder te 

vragen naar de exacte opsomming 
van de verplichtingen en verboden 

dat met zich meebrengt.

De dageraad van de derde dag brak 
aan met donder en bliksem. Zware 
wolken hingen over de berg en het 

gestaag aanzwellende geluid van een 
sjofar deed het volk beven van angst.

Toen het Joodse volk haar bereidwilligheid had 
uitgesproken om de Tora te ontvangen, sprak G-d 
opnieuw tot Mozes: "Ga naar het volk en heilig 
hen vandaag en morgen, laat hen hun kleren 
wassen en wees gereed voor de derde dag, want 
op de derde dag zal G-d voor de ogen van de 
gehele volk afdalen op de berg Sinaï. En u zult 
grenzen stellen aan het volk door te zeggen: Pas 
goed op, dat u niet de berg opgaat of de grens 
ervan aanraakt, alles wat de berg aanraakt zal 
zeker sterven."

De openbaring bij Sinai
De dageraad van de derde dag brak aan met 
donder en bliksem. Mozes ging het Joodse 
volk wekken omdat zij zich die ochtend hadden 
verslapen. Zware wolken hingen over de berg en 
het gestaag aanzwellende geluid van een sjofar 
deed het volk beven van angst. De berg trilde en 
was volledig bedekt met rook, want G-d was er in 
vuur op neergedaald.

Het geluid van de sjofar werd alsmaar luider, 
maar plotseling hield het op en volgde er een 
absolute stilte. En toen sprak G-d de Tien 
Geboden uit*:
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Waarom melkkost op Sjawoe'ot?

Wanneer is het wakker blijven de nacht van Sjawoe’ot begonnen?

Er zijn verschillende redenen voor deze traditie:

De bekende reden is dat met het geven van de Tora het Joodse volk verplicht 
werd om de kasjroet-wetten na te leven. Omdat de Tora op Sjabbat werd 
gegeven kon er geen vee worden geslacht en kon het slachtgereedschap niet 
koosjer voor gebruik worden gemaakt. Daarom aten ze op die dag melkkost.

In de Tempel werd tijdens Sjawoe'ot een broodoffer van twee broden gebracht. 
Om dit te herdenken, eten we twee maaltijden op Sjawoe’ot. Eerst eten wij een 
melkkostmaaltijd en na een korte pauze eten wij de traditionele vleesmaaltijd.

Het Hebreeuwse woord voor melk is chalav. De getallenwaarden van de letters in 
het woord chalav zijn 8 + 30 + 2 = 40. Dat komt overeen met de veertig dagen die 
Mozes op de berg Sinaï heeft doorgebracht toen hij de Tora ontving.

Laten we beginnen bij de Zohar, waarin al wordt 
verteld dat Zohar-auteur Rabbi Shimon Bar 
Jochai samen met een groep leerlingen tijdens 
de Sjawoe'ot nacht wakker bleef om Tora te 
leren. In de Zohar staat echter niet dat de reden 
voor het wakker blijven is omdat het Joodse volk 
zich had verslapen bij het geven van de Tora. Het 
’s nachts doorleren zou alleen een passende 
voorbereiding zijn op- en ter ere zijn van het 
aanstaande huwelijk van de "bruid" (het Joodse 
volk) met de "Bruidegom" (G-d of de Tora).

We maken even een sprong in de tijd, naar 
een gebeurtenis die in de zestiende eeuw 
in Turkije plaatsvond. Rabbi Joseph Caro, de 
auteur van de Sjoelchan Aroech, nodigde 
Rabbi Shlomo Alkabetz, de componist van 
het vrijdagavondgebed Lecha Dodi, uit om op 
Sjawoe'ot-nacht bij hem thuis te komen leren. 
Rabbi Alkabetz vertelde, toen ze Misjnajot aan 
het leren waren, Rabbi Caro ineens luid begon te 
spreken. De aanwezigen begrepen dat het niet 
Rabbi Caro zelf was die sprak. De stem prees hen 
en zei: “Uw leren heeft de hemelen doorboord 

en heeft G-d Zelf bereikt.” “Terwijl uw woorden 
opstegen”, ging de stem verder, “zwegen de 
engelen. Sommigen stonden stil, terwijl anderen 
weenden; allen stopten om naar het geluid van 
uw leren te luisteren.”

Dit verhaal verspreidde zich als een lopend 
vuurtje door de Joodse wereld.

We maken nu even een overstapje naar de 
stad Tsefat in Israël. Rabbi Chaïm Wietal, de 
belangrijkste leerling van de beroemde kabbalist 
Rabbi Jitschak Loeria (Arizal), vermeldt dat de 
traditie om ‘snachts op te blijven van groot belang 
en wijdverspreid is in heel het Jodendom. Hij 
doet ook een toezegging: Zij die op Sjawoe'ot 's 
nachts opblijven - zich onthouden van zelfs maar 
één seconde slaap - en de nacht doorbrengen 
met leren, zullen dat jaar tegen alle kwaad 
beschermd worden.

Onze laatste stap brengt ons naar de Magen 
Awraham, een prominente halachische autoriteit 
uit Polen (1635-1682). Hij citeert de Zohar 
over het opblijven, maar stelt vervolgens dat 
de traditie is ontstaan om de fout te herstellen 
van onze voorouders, die zich tijdens de eerste 
Sjawoe’ot hebben verslapen.

Hoewel er kabbalistische argumenten voor de 
traditie zijn, is de uitleg van de Magen Avraham 
het meest bekent.

Bijzondere Sjawoe’ot-persoonlijkheden
Roeth
Roeth was een Moabitische prinses met een 
verfijnd karakter. Op jonge leeftijd was zij het 
oneens met de afgoderij van haar eigen volk. Toen 
de gelegenheid zich voordeed, gaf ze graag haar 
voorrechten van het koningschap in haar land op 
en accepteerde ze een armoedig bestaan onder 
de mensen die ze bewonderde, het Joodse volk. 
Als beloning voor haar dapperheid werd Roeth de 
overgrootmoeder van koning David.

Roeth is rond de tijd van Sjawoe'ot naar Israël 
gekomen en heeft gekozen om volgens de Tora 
en de Joodse traditie te leven.

Koning David
In Beit Lechem, Israël, woonde een 
gerespecteerde man met 8 zonen. Zijn jongste 
heette David en was de trouwe herder van zijn 
kudde. Er is ontzettend veel te vertellen over 
deze jonge loyale herder. 

Als klein jongetje werd hij al door G-d gekozen om 
Zijn volk te hoeden en om de oprichter te zijn van 
het koninklijke huis van David. Toen David oud 
genoeg werd, besteeg hij de troon en werd hij de 
koning van het Joodse volk voor 40 jaar.

Hij is ook de auteur van het bekende 
Psalmenboek (Tehiliem). Eigenlijk de mooiste 
poëzie die in het Jodendom bestaat.

Op Sjawoe'ot in het jaar 2924 (837 BCE) is 
koning David overleden.

Ba’al Sjem Tov
Zijn naam was Jisraël. Op zijn 16e verjaardag 
verscheen de profeet Eli’jahoe zich voor hem 
en vertelde hem over de bijzondere gevolgen in 
de hemel die de gebeden van simpele mensen 
hebben. Ter plekke besloot Jisraël om de rest van 
zijn leven zijn best te doen om met de simpele 
Joden over aardse dingen te spreken en om zo 
van hun lofprijzingen naar G-d te horen. Op zijn 
26e verjaardag verscheen Achi’ja Hasjiloni zich 
voor hem en begon hem dagelijks de geheimen 
van de Tora te onderwijzen. In al die tijd hield 
Jisraël zijn identiteit verborgen.

In 1734 was hij inmiddels 36 jaar oud. Na 
veel druk van zijn leraar, begon hij zichzelf te 
openbaren en aan het publiek lessen te geven. Hij 
gaf met name les over de diepere betekenissen 
van de Tora en onderwees hen over het belang 
van G-d in iedere Jood. Zo werd hij de oprichter 
van het Chassidisme. 

Door zijn lessen - en misschien nog meer door 
zijn gepassioneerde liefde - heeft Rabbi Jisraël 
Ba’al Sjem Tov de Joodse manier van leven 
permanent veranderd. Wat hij nog meer heeft 
veranderd, is het Joodse perspectief op G-d, de 
Tora, het Joodse volk en al het andere dat G-d 
geschapen heeft.

Op de eerste dag van Sjawoe’ot in het jaar 5520 
(1760) is Rabbi Jisraël Ba’al Sjem Tov, omringd 
door zijn meest toegewijde studenten, overleden.
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Sjabbat & Jom Tov tijden voor Amsterdam

Ook dit jaar!

14 mei - Sjabbatkaarsen aansteken om...............................................................19:55 uur
15 mei - Einde Sjabbat om.....................................................................................22:23 uur
16 mei - Jom Tov-kaarsen aansteken om.............................................................21:15 uur
17 mei - Jom Tov-kaarsen aansteken om..............................................................22:27 uur
18 mei - Einde Jom Tov om....................................................................................22:29 uur

Meer dan 3300 jaar geleden stond u aan de voet van de berg Sinaï, samen met 
uw ouders, grootouders, overgrootouders en uw familieleden van voorgaande 
generaties, om het geven van de Tora bij te wonen. De zielen van het hele Joodse 
volk, vanuit alle tijden, kwamen toen samen om de Tien Geboden van G-d zelf te 
horen.

Alle mannen en vrouwen, maar ook kleine kinderen, worden aangemoedigd om ook 
dit jaar feitelijk zelf nogmaals de Tora te ontvangen. Zoek uit hoe laat in de sjoel, die 
het dichtst bij u is, de Tien Geboden worden gelezen. Mocht u niet naar sjoel kunnen 
komen, lees dan de Tien Geboden thuis uit een Tora-boek (Choemasj) samen met 
uw gezin.


