
 
De Choze (Ziener) of Lublin 

Toen de Choze in Lublin verbleef werd hij door een grote rabbijn, de 
Gaon – Rabbijn Ezriel Halevi Horowitz ernstig tegengewerkt. Omdat 
deze zeer scherpzinnig was bij het lernen, werd hij het “IJzeren 
Hoofd” genoemd. Hij placht naar de Choze van Lublin te gaan en 
hem met vragen te bestoken, terwijl hij zich beklaagde dat de Choze 
niet echt een Rebbe was en dat hij een groep mensen om hem heen 
verzamelde die hem navolgden. De Choze antwoordde hem eens 
dat het niet echt zijn schuld was. De mensen volgden hem gewoon 
uit eigen wil. De Gaon zei tegen hem: “Verkondig op de 
eerstvolgende Sjabbat dat je geen Rebbe bent, dan zullen ze 
stoppen met jou na te volgen”. Het advies van de Gaon sprak de 
Choze wel aan. Op de eerstvolgende Sjabbat vernederde hij zich 
met een gebroken geest voor het gezelschap Chassidiem en 
vertelde hen hoe waardeloos hij eigenlijk was. Echter, de woorden 
van de Choze stimuleerden de Chassidiem om in henzelf hun eigen 
nederigheid naar boven te halen en zij verbonden zich sterker aan 

de Rebbe dan tevoren. Toen de Rebbe en de Gaon elkaar weer ontmoetten, vertelde de Choze aan 
de Gaon dat hij zijn advies had opgevolgd, maar dat het tot niets geleid had. De Gaon antwoordde 
daarop: “Nu zie ik in waarom. De weg van de Chassidiem is om van nederigheid te houden en 
hooghartigheid te vermijden. Vertel hen daarom dat ze u diep moeten respecteren, want u bent een 
ware Tsaddiek. Dan zullen ze u verlaten”. De Choze antwoordde hem: ”Waarlijk ben ik geen Rebbe, 
maar ik ben ook geen leugenaar. Hoe kan ik zeggen dat ik een echte Tsaddiek ben?”.  
Voordat Rabbi Ezriel stierf, had hij er spijt van dat hij de Choze zo had tegengewerkt en dat hij hem 
niet beter had leren kennen. 
 
 


