Vows and Oaths

Geloften en eden

Parasha: Mattot/Massei - מסעי/מטות: "Tribes- Journeys"
Torah : Numbers 30:2-36:13
Haftarah : Jeremiah 2:4-28; 3:4; 4:1-2
Gospel : Matthew 23:1-39 / Matthew 24:1-25:46

Sidra: Mattot / Massei -  מסעי/ מטות: "Stammen-Tochten"
Tora: Numeri 30:2-36:13
Haftara: Jeremia 2:4-28, 3:4; 4:1-2
Evangelie: Matteüs 23:1-39 / Matteüs 24:1-25:46

Thought for the Week:
Integrity is a matter of Torah. Over and over again we
encounter legislation regarding honest weights and
measures, equity, vows and oaths. Integrity is a
matter of internal and external consistency.
Disingenuousness and deceit may be measured by
the size of discrepancy between a person's words
and the actual matter of which they are speaking.
When our actions agree with our confessions, we are
living out integrity according to the Torah's standards.

Gedachte voor de Week:
Integriteit is een zaak van de Thora. Steeds weer stuiten
we op wetgeving m.b.t. eerlijke maten en gewichten,
eigen vermogen, geloften en eden. Integriteit is een
kwestie van interne en externe consistentie.
Onoprechtheid en bedrog kan worden gemeten door de
grootte van de discrepantie tussen woorden die iemand
spreekt en de eigenlijke dingen waarover zij gaan.
Wanneer onze daden overeenkomen met onze
belijdenis, leven we integer volgens de Toranormen.

Commentary:
Numbers 30:1-2: The Torah says that a person who
makes an oath or a vow is bound to fulfill that oath or
vow. The commandment is expressed in a negative
and positive formulation: "he shall not violate his word;
he shall do according to all that proceeds out of his
mouth." (Numbers 30:2) Therefore, breaking one's
word is a violation of two commandments.
These commands are traditionally interpreted to mean
that any utterance should be regarded as binding as if it
were an oath, particularly if it is uttered in a vow-like
formula. For example, a person might say, "If such and
such happens, I'll eat my hat." The standards of Torah
would suggest that such a person look into getting a
new hat. The command to "perform what goes out from
your lips" requires that we fulfill every obligation that we
have spoken, whether it is an oath, a vow, a promise or
just a statement. "He shall do according to all that
proceeds out of his mouth." (Numbers 30:2). As a
precaution, traditional Jews often hedge their
statements with plenty of "God willing" and "B'li Neder,"
which means, "without an oath." The 'God willing'
acknowledges God's sovereign hand in our affairs. The
'b'li neder' recognizes that even our best laid plans
often go awry.
Perhaps this is one reason why the Master enjoins us
not to swear at all, but to simply speak 'yes' or 'no.'
(Matthew 5:34) Similarly, "Rabbi Huna said in the
name of Rabbi Shmuel ben Yitzchak, 'The "Yes" of
the righteous is a yes, and the "No" of the righteous is
no.' (Ruth Rabbah 7:6)
The commandments regarding keeping one's vows,
oaths and utterances teach us about the nature of
the Holy One. If He commands us to be true to our
every word, even those words spoken casually, then
He is certainly true to His own word. Once He has
spoken, He cannot transgress His utterance,

Commentaar:
Numeri 30:1-2: De Thora zegt dat iemand die een eed of
een gelofte doet, aan die eed of gelofte gebonden is om
ze te vervullen. Het gebod wordt zowel negatief als
positief geformuleerd: "hij zal zijn woord niet overtreden,
hij zal doen naar alles, wat uit zijn mond komt." (Numeri
30:2) Daarom is z’n woord breken, een schending van
twee geboden.
Deze geboden worden traditioneel uitgelegd als dat elke
uiting moet worden beschouwd als bindend als ware het
een eed, vooral als het in een gelofte-achtige formule
wordt uitgesproken. Zo kan een persoon zeggen: "Als dit
en dat gebeurt, zal ik mijn hoed opeten." De normen van
de Tora zouden suggereren dat een dergelijke persoon er
op uit is van een nieuwe hoed te krijgen. Het gebod om
"te doen wat er over je lippen komt" eist dat we elke
verplichting die we hebben uitgesproken vervullen, of het
nu een eed, een gelofte, een belofte of gewoon een verklaring is. "Hij zal doen naar alles, wat uit zijn mond komt."
(Numeri 30:2). Uit voorzorg dekken traditionele Joden
vaak hun verklaringen af met "als God het wil" en "B'li
Neder", wat, "zonder een eed" betekent. De 'als God het
wil' erkent Gods hand soevereine in onze zaken. De 'b'li
neder' erkent dat zelfs onze beste plannen vaak mis
gaan.
Misschien is dit één van de redenen waarom de Meester
ons beveelt om helemaal niet te zweren, maar om
gewoon 'ja' of 'neen' te zeggen (Mattheüs 5:34). Ook
"Rabbi Huna zei in de naam van Rabbi Shmuel ben
Jitschak, 'Het "Ja "van de rechtvaardige is een ja, en het
"Neen" van de rechtvaardige is neen.' (Ruth Rabba 7:6)
De geboden met betrekking tot het houden van z’n
geloften, eden en uitingen, leert ons over de natuur van
de Heilige. Als Hij beveelt ons om trouw te zijn aan elk
woord van ons, zelfs aan terloops gesproken woorden,
dan is Hij zeker trouw aan Zijn eigen woord. Van zodra
Hij heeft gesproken, kan Hij Zijn uitspraak niet overtre1

reverse it or abolish it. His integrity is absolute.
den, verdraaien of annuleren. Zijn integriteit is absoluut.
Unlike man, there is no disconnect between the
In tegenstelling tot de mens, is er geen discrepantie
utterance of God's mouth and God Himself. A man
tussen de uitspraak uit Gods mond en God Zelf. Een
may say words that are not true, but every word
mens kan woorden zeggen die niet waar zijn, maar elk
spoken by God is the very truth of God. His Divine
door God gesproken woord is de waarheid van God. Zijn
Word cannot be understood as something separate
Goddelijk Woord kan niet worden begrepen als iets dat
from Him. Herein lies insight into the mystery of
los van Hem staat. Hierin ligt inzicht in het mysterie van
Messiah.
de Messias.
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