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In de eerste pasoek van deze parasja worden de voorvaderen van Korach opgesomd. 
Rasjie merkt op dat Ja'akow had gedawwend om niet ook in dit rijtje te staan. Vandaar dat 
er wel wordt gesproken over Jitshar, Kehat en Levi maar niet over Ja'akow, de vader van 
Levi.  
 
Wat betekent deze wens van onze aartsvader? En waarom worden er bij Korach meer 
generaties genoemd dan normaal. We zijn gewend aan Jehosjoeá bin Noen, Kalew ben 
Jefoene –  zoon en vader – maar deze lijst is opvallend.  
 
In de tweede zin van Sjema' zeggen wij: Jij moet Hasjem liefhebben met heel je hart, heel 
je ziel en heel 'Módecha'. Dit woord wordt meestal vertaald met 'heel je bezit'. Maar wij 
willen er een andere uitleg aan geven. M'odecha heeft te maken met het woordje 'M'od, 
veel. Met alles waar je veel van hebt, moet je Hasjem dienen.  
 
Ieder mens lijkt voor een groot gedeelte op ieder ander mens, maar heeft ook zijn eigen 
talenten, specialiteiten waardoor hij anders is. Die gebruikt hij vooral voor zichzelf. Hij 
verdient er zijn geld mee, verleent er zijn positie aan, leeft ervan. Maar de Tora zegt nu: 
realiseer je dat je speciale zaken ook van Hasjem zijn en dat je die moet inzetten voor Zijn 
dienst. Juist met wat je beter kunt dan een ander, moet je Hasjem dienen en dat talent niet 
alleen voor jezelf houden.  
 
De verklaarders vragen allemaal: 'Wajikach Korach', de eerste twee woorden, 'En Korach 
nam', Wat nam hij? Hij nam van zijn vader, grootvader enz. talenten en specialiteiten 
waardoor hij meer was dan zijn broers en dat wilde hij gebruiken in zijn dienst voor 
Hasjem. Toen dat niet kon, eiste hij het op. Hierdoor misbruikte hij zijn talenten en dat 
wordt hem aangerekend.  
 
Ook van Ja'akow leerde Korach goede dingen en als hij die goed had gebruikt zou onze 
aartsvader zeker niet gedawwend hebben om uit de lijst te blijven. Maar hij voorzag dat 
deze loot aan de boom de talenten zou gaan misbruiken. Vandaar zijn tefilla.  
 
Voor ons is de les duidelijk. Iedereen weet waarin hij beter is dan een ander. En 
vanzelfsprekend mag hij dat gebruiken om er zijn voordeel mee te doen., Maar er wordt 
ook van ons verwacht deze extra zaken, deze 'm'odecha', waar we er veel van hebben, te 
gebruiken in onze dienst voor Hasjem. 


