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Opvallend! Meteen na dat Mosjé het vonnis over de verspieders en hun hele generatie
heeft  bekend gemaakt,  volgen er enkele geboden.  En twee daarvan beginnen met de
woorden: 'met jullie komst in het land' moet je zus of zo doen. Wat is dit? 

Strooit Mosjé zout in de wonden? Is het niet erg genoeg dat deze mensen net gehoord
hebben dat zij zullen sterven in de woestijn en Israël nooit binnen zullen gaan, dat je dat
nog eens inwrijft met enkele geboden die juist in dat land gelden? 

Rasji valt dit ook op en hij zegt: hij deelde hen mee dat zij eens het land in zullen gaan. 

Maar ook die verklaring is lastig te begrijpen. De uitleg is als volgt. Op het moment dat het
vonnis  over  je  geveld  is,  en  nee,  inderdaad  jìj  zult  het  land niet  intrekken,  dan  is  je
opdracht dus blijkbaar een andere geworden. 

Want je bent wel nog steeds een onderdeel van een generatie die Tora leert, Mosjé met
de mannen en Mirjam met de vrouwen. Maar daar waar je tot nu toe dacht dat jijzelf de
Tora zou gaan houden in Israel, zijn dit nu de kinderen, de volgende generatie – maar die
moeten het wel van jou leren! 

Er wordt dus van je verwacht dat je meebeweegt in een verandering in je leven. Eerst was
je zelf het onderwerp nu ben je een doorgeefgeneratie. Daar heb je een andere instelling
voor nodig, dat is duidelijk. Ontwikkel die, ontdek die! 

Ook in  ons eigen leven zijn  er  kantelmomenten.  Een huwelijk,  de  geboorte van onze
kinderen en kleinkinderen, het overlijden van ouders. Blijf niet stilstaan, beweeg mee, en
ontwikkel jezelf steeds verder zodat je de Tora en de tradities die ons zo lief zijn,  zal
doorgeven aan de volgende generaties. 
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