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5775 Jitro - Een driehoekig volk 
 
 
 
De Tora vertelt uitgebreid wat er allemaal is gebeurd in de dagen voor het grote moment 
van de Matan Tora, het geven van de Tora.  
 
Op de tweede dag krijgt Mosje de opdracht van Hajsem om het volk voor te bereiden op 
dat grote moment. En dit moet hij hen o.a. zeggen: jullie worden mij een 'Am Segoela', als 
jullie de geboden van de Tora houden'.  
 
Wat bedoelt Hasjem met dat woord: Segoela? 
 
Ik wil twee verklaarders aan het woord laten. De eerste zegt dat het begrip Segoela ook 
wordt gebruikt om aan te geven dat een daad van de mens veel meer inhoud heeft dan de 
daad zelf. Zoals we dat kennen in de kabbalistische wereld van amuletten en andere voor 
ons verder onbegrijpelijke zaken. Er gebeurt veel meer dan verwacht.  
 
Zo ook geeft Hasjem Zijn volk een speciale kracht. Een 'gewone' daad wordt opeens een 
mitzwe met effecten in deze en gene wereld waar we geen weet van hebben. Een gewoon 
muntje in de tzedakbus wordt een chesed die het verschil maakt tussen goede en slechte 
besluiten van Hasjem over ons.  
 
Dat is het begrip Segoela. Als wij de mitzwot houden, moeten we niet denken dat het niets 
uitmaakt. Er zit veel meer achter dan we denken.  
 
 

De tweede uitleg brengt het woord Segoela in verband met de klinker Segol ( ֶ◌), de 

driehoekig klinker die we uitspreken als de è.  
 
Het Joodse volk wordt door het krijgen van de Tora één van een driehoek: Hasjem - de 
Tora - het Joodse Volk. En net zoals bij een (gelijkbenige) driehoek het niet uitmaakt op 
welke punt die staat of van welke kant je hem benadert, zo ook met het Jodendom.  
 
Of je ons nu wil leren kennen door de wens om Hasjem te leren kennen, de Tora of ons 
volk, je komt altijd in diezelfde driehoek terecht. En net zoals je een driehoek kan draaien 
zonder dat daarmee de vorm verandert, kan dat met ons ook.  
 
Waar we ook naartoe 'rollen', waar we ook terecht komen, we mogen ons beseffen dat er 
altijd een driehoek is met Hasjem en Zijn Tora. Dat bewustzijn was en is een voorwaarde 
voor het ontvangen en leven van Hasjem's Tora. 


