Vraag:
Wat is een Magid, wat deed hij precies en bij wie kreeg hij onderdak?
Antwoord:
Een Magid was een rondtrekkende prediker, meestal een onontwikkelde man, dus beslist geen
afgestudeerde rabbijn, die eenvoudige preken hield, vooral voor vrouwen. Een Magid, die van
Städtl tot Städtl trok, kwam je voor de oorlog vooral in Oosteuropa tegen maar ook reeds in de
Bijbel, want in principe was elke discipel van Yeshua een Magid toen Hij de zeventig Talmidim
uitzond. Ook zij waren namelijk doorgaans ongeletterde rondtrekkende predikers. Lees maar
Lucas 10:4-9. Daar lees je ook precies het antwoord op je vraag wat zij precies deden en bij wie zij
onderdak kregen: “Draagt geen beurs of reiszak of sandalen, en groet niemand onderweg. Welk
huis gij ook binnentreedt, zegt eerst: Shalom aleichem [vrede zij dezen huize]. En indien daar een
zoon des vredes is, dan zal uw vrede op hem rusten, maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren.
Blijft in dat huis, eet en drinkt wat men u geeft, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van
het ene huis naar het andere. En als gij in een stad komt, waar men u ontvangt, eet wat u wordt
voorgezet, en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: haMalchut Elohim [het Koninkrijk
G’ds] is nabij u gekomen.” - Een Magid was dus een eenvoudige rondtrekkende prediker die, in
tegenstelling tot de hooggeleerde rabbi, geen dure uiteenzettingen gaf in de synagoge aan
geschoolde mannen die goed thuis waren in de Talmud en de Tora, maar die gevoelvolle en op de
levenspraktijk toegespitste toespraken hield tot de weinig ontwikkelde mensen op straat, op het
marktplein of bij de mensen thuis als hij uitgenodigd werd.
Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

