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BAR MITZVAH.

Bar Mitzvah betekent letterlijk: Zoon van het gebod”. ‘Bar’ = zoon in de Aramese taal en dit woord
is eigenlijk opgenomen in het Hebreeuws. ‘Mitzvah’ is in beide talen ‘gebod’. ‘Bat’ betekent
dochter in beide talen, Bat-Mitzvah is dus ‘dochter van het gebod’.

Volgens de joodse regelgeving worden kinderen niet verplicht zich aan de geboden te houden
hoewel zij wel worden aangemoedigd zich te houden aan zoveel mogelijk geboden als zij maar
kunnen opbrengen. Op de leeftijd van 13 jaar worden jongens (voor meisjes is dat de leeftijd van
12 jaar) verplicht zich volledig te houden aan de geboden.
De Bar-Mitzvah-ceremonie is het formele begin van die verplichting en het begin van het recht
deel te nemen aan de synagoge diensten en andere godsdienstige plechtigheden, meegeteld te
worden met de ‘minjan’ (het quorum van vereiste volwassen mannen om een synagoge-dienst te
kunnen beginnen), contracten aan te gaan, getuigenverklaringen af te leggen voor een religieuze
rechtbank en te huwen.

Een joodse jongen wordt automatisch Bar-Mitzvah op de leeftijd van 13 jaar en een formele
ceremonie is geen noodzakelijkheid om zijn rechten en plichten te bevestigen. De populaire
ceremonie is niet vereist en beantwoordt dan ook aan geen enkel gebod. Het is een relatief
moderne vinding maar wordt nergens in de Talmud genoemd. De festiviteiten die in deze tijd
gewijd worden aan dit gebeuren waren een eeuw geleden nog volslagen onbekend.

In zijn vroegste en meest basale vorm leest de Bar-Mitzvah kandidaat een Thora-deel in de
synagoge-dienst op de shabbat die de eerste is na zijn 13de verjaardag. In die dienst spreekt hij ook
de zegen uit over de komende week.

In deze tijd is het gebruikelijk dat de Bar-Mitzvah kandidaat veel meer doet dat het uitspreken van
de wekelijkse zegen. Het is nu gebruikelijk dat hij ook de ‘haftarah’ leest, het voor die dag
geëigende Thora-deel, samen met het zingen.  In sommige synagoge’s leest hij in die week dagelijks
het Thora-deel of leidt hij een deel van de dienst en leidt hij de bijeenkomst in bepaalde
belangrijke gebeden. Ook wordt van hem verwacht dat hij tijdens de Bar-Mitzvah-ceremonie een
toespraak houdt, die meestal begint met: ‘vandaag ben ik een man’. De vader van betrokkene
spreekt een dankzegging en een zegen uit en dankt God voor het feit dat hij vanaf dat moment
niet meer verantwoordelijk is voor de zonden van zijn zoon.

In deze tijd wordt de synagoge-dient gevolgd door een receptie die maar al te vaak even uitgebreid
is als een huwelijksfeest.

In orthodoxe en Chassidische kringen wordt het vrouwen niet toegestaan deel te nemen aan
religieuze dienst, daardoor is een ‘Bat-Mitzvah’ in de meeste gevallen niet veel meer dan een klein
partijtje. In andere stromingen van het Judaisme hebben de meisjes hetzelfde eerbetoon en
participatie in de dienst als jongens.

Het is belangrijk de aandacht te vestigen op het feit dat een Bar-Mitzvah geen doel op zich is van
een joodse opvoeding, ook is het geen examen die het besluit van de opvoeding zou moeten
markeren. We zijn verplicht de Thora te bestuderen gedurende het gehele leven. Om dit te
benadrukken eisen sommige rabbijnen dat de Bar- of Bat-Mitzvah een overeenkomst ondertekent
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waarin hij/zij belooft ook na de betrokken dag de Thora naar beste vermogen te blijven
bestuderen.

Het Liberaal Judaisme heeft enige tijd getracht de Bar-Mitzvah terzijde te schuiven met het
argument dat een jongen van 13 jaar nauwelijks een volwassene genoemd kan worden. Zij
verplaatsten  het naar de leeftijd van 16, en soms zelfs 18 jaar. Onder druk van de populariteit van
deze ceremonie in andere stromingen binnen het Judaisme, is het Liberalisme op haar schreden
teruggekeerd.
In sommige Orthodoxe richtingen wordt de ceremonie toegepast om de kinderen nog een aantal
jaren betrokken te houden bij de joodse opvoeding.

De leeftijd die vastgesteld is voor de Bar-Mitzvah is beslist geen achterhaald idee van een agrarische
gemeenschap om zo snel mogelijk zo veel mogelijk van kinderen te verlangen, zoals sommigen wel
suggereren. Deze kritiek komt slechts van hen die geen notie hebben van de betekenis van de Bar-
Mitzvah. Bar-Mitzvah gaat over het volwassen zijn in iedere zin van de betekenis van het woord.
Kunnen huwen, een eigen weg te kunnen gaan, inkomsten verkrijgen en kinderen krijgen. De
Talmud is hier overduidelijk in. In ‘Pirkee-Avot’ wordt gesteld dat 13 jaar een ideale leeftijd is om
de geboden te onderhouden, 18 jaar de juiste leeftijd is om te huwen en 20 jaar de leeftijd waarop
men in staat moet zijn een gezin te kunnen onderhouden. Op een andere plaats in de Talmud
worst gezegd dat de ideale leeftijd om te huwen tussen de 16 en 24 jaar ligt.
Bar-Mitzvah is niet anders dan de leeftijd waarop iemand persoonlijk verantwoordelijk gehouden
kan worden voor zijn eigen daden en de minimale leeftijd om te kunnen huwen.

Indien een en ander vergelijken wordt met maatschappelijke wetgeving komt men tot de
ontdekking dat er niet eens zo’n groot verschil is met onze moderne opvattingen over
volwassenheid. In veel landen wordt iemand van 14 jaar gezien als oud genoeg om
verantwoordelijkheden te hebben zoals een volwassene die heeft, en kan voor een rechtbank
veroordeeld worden vanwege crimineel gedrag. Er zijn zelfs staten in Amerika waar een 14-jarige
kan huwen! Kinderen van 12 jaar worden in veel landen zelfs gehoord bij echtscheiding van hen
hun ouders en hebben een belangrijke inbreng als het gaat om voogdij-aangelegenheden.
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