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Sidra – meervoud: Sidroth. Zo heten de 54 lange gedeelten waarin de Tora, de 
vijf boeken van Mozes, in de synagoge wordt onderverdeeld. Met de bedoeling 
die Tora op de sabbatten in de loop van één jaar helemaal door te lezen. 
 
Zo gebeurde dat ook sabbat na sabbat in de synagoge hier in Kampen. En in die 
dienst werd dan ook gebeden om de zegen van de Allerhoogste – zoals dat 
volgens een vast patroon in de synagoge gebeurt: de zegen van de God van 
Israel over deze stad, over land en volk, en over – in de Nederlandse situatie – 
het koninklijk huis. 
 
Afgelopen week vierde het Joodse volk Purimfeest – het feest over het feit dat ze 
het altijd hebben overleefd, al die aanslagen en vervolgingen in de loop van vele 
eeuwen door de Hamans in deze wereld. Wat niet wegneemt dat ontelbaar velen 
daarbij ook zijn omgekomen; de synagoge van Kampen staat leeg sinds de Joden 
van Kampen werden gedeporteerd. 
 
Was dat niet gebeurd dan hadden we afgelopen week wel iets van Purimfeest in 
de stad gemerkt, het Jodse carnaval. En gisteren zou aan de IJsselkade gelezen 
zijn de sidra Ki Tisa.  
 
In respect voor hen die dat niet meer kunnen nemen wij vanaf vandaag 
schoorvoetend de draad op van die lezingen. Leerdiensten Tora en Evangelie. 
Kerk-zijn met een oor naar Israel, de synagoge, eeuwen van joodse exegese. Een 
oefening, leerproces ook voor Leon en mij als voorganger. We krijgen graag feed-
back. 
 
Ki Tisa – Ex 30:11-34:35. Er staat zo veel in dit gedeelte dat ik dacht er direct al 
in te verdrinken. Voor welk stukje van deze sidra – in het Hebreeuws: voor welke 
parasja in deze sidra– te kiezen? Uiteindelijk heb ik maar ‘simpel’ gekozen voor 
het begin, waarnaar deze sidra is genoemd. Elke sidra heet namelijk naar de 
beginwoorden, in dit geval ‘ki tisa’ - ‘wanneer je opneemt’. En dan gaat het over 
het tellen; letterlijk: ‘wanneer je opneemt het hoofd van de kinderen van 
Israel….’ Hoeveel zijn er? En wie zijn het? 
 
 
Voor zulk tellen is er in Joodse kring altijd schrik. Er is altijd verontrusting bij 
Joden in een land waar er plannen worden gemaakt hen te tellen; registratie van 
Joden betekende eeuwenlang immers meestal hun ondergang. In Exodus 30 gaat 
het over tellen door henzelf. Kan dat? 
 
We lezen vandaag: 
 
‘Als je onder de Jisraelieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd 
worden de Eeuwige losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de 
telling hun noodlottig wordt’ (Ex. 30:12) 
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Ki Tisa 
 
 
Wat wordt er in Joodse kring over deze tekst gezegd? 
 
 
Waarom zou je je mensen tellen?  
 
Om te weten met hoeveel je bent.  
 
En waarom wil je weten met hoeveel je bent? 
 
Dan lijkt het altijd te draaien om een paar dingen. Namelijk om status – de 
burgemeester, voorzitter, dominee die identiteit ontleent aan de grootte van zijn 
stad, vereniging, gemeente – om macht – over hoeveel mensen heers ik?- of om 
strijdkracht – over hoeveel soldaten kan ik beschikken? – of om belastingen – op 
hoeveel inkomsten kan ik rekenen? In alle gevallen worden mensen in feite 
gebruikt. Je bent niet echt in ze geïnteressseerd, je ziet ze niet in de ogen, je 
ziet ze niet als vaders en moeders, zonen en dochters van iemand. Als je iemand 
alleen maar telt, wordt hij een nummer.  
 
Stel je voor dat je de Here God zelf op die manier zou tellen temidden van vele 
andere goden, dan is Hij nummer zoveel. En dan zijn de rapen gaar waar 
mensen zo met Hem omgaan, temeer omdat die andere goden niet-goden zijn. 
Het enige telwoord dat op Hem van toepassing is, is dat Hij één is, dat wil 
zeggen uniek is.  
 
En in principe geldt dat ook voor ieder mens. ‘Wie één mens redt, redt de hele 
mensheid’, luidt een joods gezegde. Met andere woorden: ieder individueel mens 
staat voor de hele mensheid, ís Adam (Iedereen weet hoe groot de waarde van 
een mensenleven is in Israel). En ieder mens is daarin uniek, onvervangbaar; 
van ieder mens komt er maar één voor in de hele schepping; er zal dus nooit 
meer iemand zijn zoals jij! (Dus is het ook van eminent belang –leren de 
rabbijnen- dat jij inderdaad ‘jij’ zult zijn, en niet de nabootsing van een ander). 
 
Tellen van mensen kan daarom een ontluisterende daad worden. Massaal tellen 
van mensen is een anonimisering/reducering waartegen de joodse traditie zich 
verzet.  
 
 
En toch moet het soms gebeuren. In Numeri 1 is het zelfs God zelf die daar 
opdracht toe geeft; en dan gaat het er wel degelijk om te weten over hoeveel 
weerbare mannen Israel beschikt. Want deze wereld is geen gezellige plek, laat 
staan een paradijs, en zeker niet als je Israel heet; bereid je dan maar voor op 
de volgende aanval.  
 
Als Kerk hebben wij altijd iets gemakkelijker praten; we dragen geen wapens 
(hebben we trouwens in het verleden ondertussen wel gedaan) en we kunnen 
ons deze weerloosheid permitteren omdat er een overheid is die ons als het 
eropaankomt zal beschermen; die beschikt wel over een leger.  
 
Israel is geroepen (net zoals wij als Kerk) een gemeente te zijn die leeft bij de 
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Tora, maar ondertussen is het ook een volk tussen volkeren der aarde - die hen 
de ruimte voor zo’n leven onmogelijk maken. Wat moet het dan: doorleven als 
gemeente (zonder grenzen, zonder leger) en daarbij als schapen naar de 
slachtbank worden geleid (zoals zo vaak is gebeurd) of zich wapenen als de 
andere volken (zoals in de dagen van Mordechai en Haman) en dan overal te 
horen krijgen ‘hoe kan zo’n volk van God zich zo gedragen’? 
 
Dat kun je nooit goed doen.  
 
Deze wereld is geen paradijs. En de Bijbel tekent deze aarde dan ook nergens 
zo; integendeel in de Bijbel lijkt het soms net zo gruwelijk toe te gaan als in de 
wereld om ons heen of is het soms nog een graadje erger – rond Israel is het 
meestal een graadje erger. Geen wonder: waar het licht van de Tora zich in de 
wereld wil openbaren, zijn de draaikolken van het donker des te duisterder; 
binnen Israel is daartegen verzet en zeker om Israel heen. 
 
 
Hoe nu te tellen - en daarmee toe te geven aan de wetten van deze wereld! - 
zonder mensen tot een nummer te reduceren? En hoe voorkom je de toorn van 
God omdat je je aan de wetten van deze wereld aanpast om te overleven? 
Daartoe krijgt Mozes een bijzonder bevel van God dat na hem altijd is toegepast 
bij het tellen van het volk – en wie daar niet aan voldeed, zoals bijvoorbeeld 
koning David in 2 Samuel 24, diens bloed was op zijn eigen hoofd. Zijn 
legeraanvoerder Joab heeft nog geprobeerd hem ervan af te brengen (wat zijn 
getallen voor God? Een Gideonsbende kan toch ook volstaan? Tellen is taboe), 
maar David zet door en het brengt een ramp over Israel. 
 
Hoe te tellen? Wat vertelt Exodus 30? 
 
Wel, in de eerste plaats: niet direct maar indirect. Ieder die meegeteld wordt 
moet een bepaald gewicht in de schaal leggen, namelijk het gewicht van een 
halve sjekel – een zilverstuk (let wel: het gaat om een gewicht, niet om munten; 
die bestonden toen nog niet). Letterlijk staat er: ‘wanneer je opneemt het hoofd 
van de kinderen Israels’ – dat heeft iets van: wil je mensen niet reduceren tot 
cijfers, maar wil je dat ze met ‘opgeheven hoofde’ als lid van de gemeenschap 
worden meegeteld, dan is dé manier daartoe: ze bewegen tot een bijdrage aan 
het geheel. 
 
En uiteindelijk tel je dus geen mensen, maar hun gezamenlijk gewicht (=kabood-
heerlijkheid). Terwijl je uit de hoeveelheid sjekel natuurlijk (stiekem) tegelijk 
kunt opmaken hoeveel halve sjekels dat zijn, en dus hoeveel mensen hebben 
bijgedragen. 
 
In de tweede plaats: de gezamenlijke bijdragen, het hele gewicht zal God ten 
goede komen. Dat zal hun ‘verzoening’, hun ‘losgeld’ zijn voor God omdat ze zich 
hebben moeten aanpassen aan de wetten van deze harde wereld. Al dat zilver 
zal gebruikt worden voor de bouw van de tabernakel, later de tempel en de 
eredienst. Zo zullen zij God de eer geven die Hem toekomt; zo zullen ze 
bevestigen dat Hij voor hen allen het hoogste ‘gewicht’ heeft. En zo betalen zij de 
losprijs voor hun leven die ervoor zal zorgen dat de Eeuwige hen nooit vergeet. 
 
In de derde plaats: ieder wordt vertegenwoordigd door een zelfde gewicht. In de 
gemeenschap van Israel die God dient is de één niet meer dan de ander. Zowel 
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de rijke als de arme zal nooit meer gewicht in de schaal leggen dan een halve 
sjekel. Voor God zijn allen gelijkwaardig (en zo hebben ze elkaar dus ook te 
zien)! Tegelijk: 
 
In de vierde en laatste plaats: ieders bijdrage is compleet en gaaf met die halve 
sjekel. Maar juist het feit dat het een halve sjekel is, benadrukt volgens de 
joodse traditie dat je ook beseft dat je zelf een deel bent van een geheel. Alleen 
is maar half. +Pas samen met de anderen ben je compleet, vorm je één volk, 
één lichaam des Heren. Zonder je bij de anderen aan te sluiten kom je zelf nooit 
tot heelheid. Het gaat om de deelname van ieder aan de gemeenschap. Dat is 
een corporatief denken dat je in onze westerse maatschappij steeds minder vindt 
– alles fragmentariseert, ieder denkt in de eerste plaats individueel; kerken en 
verenigingen etc merken dat. 
 
Kortom - zo vat ik deze joodse traditie nu even samen: om in het totaal van het 
volk deel te hebben aan de verzoening/losprijs en mede God de eer te geven die 
Hem toekomt, heeft iedereen zijn bijdrage te leveren en is ieder mens van even 
groot gewicht.  
 
En wie geen bijdrage levert, die wordt dus ook niet geteld; en telt niet mee in de 
gemeenschap! 
 
Deze typisch joodse, beter: bijbelse manier van denken valt me steeds op in 
joodse kring: de concreetheid; God dienen mettterdaad in geloof; concrete 
daden aan God in een concrete wereld – waar christenen zich vaak wat 
terugtrekken in een ‘verticaal’ leven, de wereld en de geschiedenis minder 
interressant vinden. 
 
 
Hoe landt dit nu in onze christelijke traditie? Hoe verhoudt dit zich tot het NT en 
de Kerk? 
 
Het leidt geen twijfel of de Here Jezus heeft deze woorden van de Tora (en alle 
joodse discussie daarover) ingeademd als zijn leven, zoals Hij alle woorden van 
de Tora heeft geademd en geleefd. Wat heet: Hij heeft in zijn paasgang naar 
kruis en opstanding deze woorden nog verder verheven. Mozes zou één van de 
eersten zijn om te bevestigen hoe Jezus deze woorden tot een ultiem doel heeft 
gebracht. Het was – om zo te zeggen – voor Hem nog te weinig om alleen het 
huis van Israel tot zo’n geheel te smeden, nee Hij gaf zijn leven om Joden én 
niet-Joden te verenigen tot één volk, één lichaam tot eer van God (Efeze 2!). En 
daar weet Paulus ook van mee te praten; hij beschrijft in 1 Cor 11 en 12 wat dat 
lichaam van Christus is en hoe daarin ieder zijn of haar bijdrage levert aan het 
geheel. We hebben daarnet iets daarvan in het NT gelezen. 
 
Nu is echter het aparte dat met name de protestantse traditie een heel andere 
kant op gegaan is. De woorden uit de Statenvertaling ‘wie onwaardigllijk eet en 
drinkt’ hebben in orthodoxe kring geleid tot een schier eindeloze zelfrefectie: ben 
ik dan wel waardig genoeg voor God en kan ik wel aan het avondmaal gaan? 
Zodat de belangrijkste vraag werd: geloof ik wel? Geloof ik wel echt? En zodat 
mensen van het avondmaal werden geweerd, en kinderen zeker! - want hoe 
zouden die zichzelf immers kunnen beproeven aangaande hun geloofsleven? En 
ook buiten orthodoxe kring is 1 Cor 11 verbonden met ‘geloven’. 
Maar het is evident dat Paulus in 1 Cor 11 helemaal denkt in het joodse spoor 
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dat we in Exodus 30 tegenkwamen. Hij zou bij wijze van spreken tegen deze 
protestantse traditie inbrengen: je vraagt je af of je erbij hoort, of je wel meetelt 
– ach arme! Je kunt je van alles afvragen, je kunt van alles bij je zelf 
onderzoeken, je kunt eindeloos nadenken over de kracht of zwakheid van je 
geloof en wat je geloofsbelijdenis betekende, maar waar het op aankomt is: wat 
heb je concreet bijgedragen aan het geheel? Wie niet bijdraagt wordt immers 
niet geteld! Bij Jacobus hetzelfde: Als iemand stelt ‘ik geloof toch?’, is de 
wedervraag van Jacobus ‘en waaraan kan ik dat zien, wat is je bijdrage?’. Genade 
is geen alibi voor ‘goede werken’. 
 
Wat Paulus de gemeente te Corinthe verwijt is dat daar ieder een beetje voor 
zichzelf avondmaal zat te vieren. Dat ze de ander niet zagen! De één zat daar 
met een hongerige maag, de ander was al dronken. En dat noemt hij een 
minachting van de vergadering Gods, een minachting van het lichaam des 
Heren; zij kijken niet om zich heen aan tafel; zij voelen zich niet één geheel; zij 
gedragen zich niet als broeders en zusters, als leden van één lichaam (1 Cor 12). 
Zo eten ze zich een oordeel omdat ze het lichaam, het geheel, de gemeente van 
Jezus Christus (waarvoor Hij zijn leven heeft gegeven) niet onderscheiden, naar 
waarde schatten. En dat is op een ‘onwaardige manier’ het brood eten en de 
beker drinken en zich bezondigen aan het lichaam des Heren. Juist zo verllies je 
de losprijs, de verzoening. 
 
Hoe serieus bedoeld wij dus ook vaak verticaal - en daarmee wat naar binnen 
gericht – met God en zijn Woord bezig zijn, de Tora waarvoor Jezus zijn leven gaf 
en die Hij heeft verheven, vraagt van ons juist horizontaal om ons heen te kijken 
om die naaste te zien, die vreemde (uit welk land of volk ook) die – even uniek 
als ik ben – deel uitmaakt van het lichaam van de Messias. Alleen samen met die 
ander kom ik/komen wij tot een bepaald gewicht dat tot eer van God is. Om in 
het totaal van het lichaam van Christus deel te hebben aan de 
verzoening/losprijs en mede God de eer te geven die Hem toekomt, heeft 
iedereen zijn bijdrage te leveren; en daarin is ieder mens van even groot 
gewicht. En wie geen bijdrage levert, die wordt dus ook niet geteld maar 
mankeert de gemeenschap. Dan kun je verder geloven en zingen wat je wilt, 
maar ik wil het zien: het gewicht dat je in de schaal legt. 
 
In het licht van Ex 30 heeft 1 Cor 11 een merkwaardige christelijke uitleg 
gekregen; we zagen niet dat Paulus hier onomwonden spreekt over wat wij 
mogen bijdragen in onze zorg voor het geheel, voor elkaar en voor de noden van 
alle heiligen om Jezus’ wil. 
 
 
In Jezus Christus is de gemeenschap wereldwijd; allen één; één kudde onder één 
Herder. En die Herder telt ieder als uniek. Als er één ontbreekt laat Hij het geheel 
los, de hele kudde in de woestijn, om die ene te redden. En van ons verwacht Hij 
in zijn navolging niet anders. Je krijgt de moed om na te volgen in de troostende 
wetenschap dat in deze harde wereld alle haren van je hoofd door God geteld 
zijn; Hij vergeet er niet één. Hij vergeet jou niet. 
 
Er gaat onder ons een beker rond en er wordt een brood gebroken ter 
gedachtenis van Eén die zich gaf voor de hele wereld. En die zijn heerlijkheid 
vindt in vruchtdragen voor zijn Vader – en dat gebeurt als mensen in zijn Naam 
zich één weten én zich zo gedragen. In een vooruitlopen op een wereld waarin 
geen legers meer nodig zijn. Amen. 


