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Parasjat Tsav – Sjabbat HaGadol
Overzicht Tsav (Wajjikra 6:1-8:36)

e Tora richt zich tot Aharon en zijn zonen om hen nog meer lessen te leren, die betrekking hebben
op hun dienst. De as van het korban olah – het offer dat de hele nacht op het altaar brandt – moet
daar door de kohen worden weggehaald, nadat hij zijn speciale linnen kleren heeft uitgedaan. Het
olah wordt gebracht door iemand die vergeten is een positief gebod van Tora te doen. De kohen

mag de huid houden. Het vuur op het altaar moet constant brandend gehouden worden. Het korban mincha is
een meel offer dat bestaat uit fijn meel, olie en specerijen. Een handvol ervan wordt op het altaar verbrand en
een kohen eet de rest op voordat het gaat gisten. De parasja beschrijft de speciale korbanot die iedere dag
door de kohen ĝadol geofferd worden, en door de zonen van Aharon en hun toekomstige afstammelingen, op
de dag van hun inauguratie. Het korban chataat – het schuldoffer dat gebracht wordt na een onopzettelijke
overtreding, wordt beschreven, evenals de wetten voor het slachten en het sprenkelen van het bloed van het
korban asjam – het schuldoffer. De details van korbanot sjelamiem – verschillende vredeoffers – worden
beschreven, waaronder het verbod om het korban todah – het dankoffer – ongegeten tot de ochtend achter te
laten. Alle offers moeten verbrand worden, wanneer de tijd dat zij gegeten mogen worden is verstreken. Een
offerdier mag niet geslacht worden met de bedoeling om het na de toegestane tijd te eten. Wanneer korbanot
onrein zijn geworden, mogen zij niet meer worden gegeten, maar moeten verbrand worden. Men mag een
ritueel onrein korban niet eten. Bloed en chelev – de verboden dierlijke vetdelen – mag men niet eten.
Aharon en zijn zonen mogen van ieder korban sjelamiem het borststuk en de schenkel hebben. De
inauguratie ceremonie voor Aharon, zijn zonen, het Misjkan en alle bijbehorende gebruiksvoorwerpen wordt
beschreven.
Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël
©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden

De Wekelijkse Haftara
Door Reuben Ebrahimoff

De Haftara voor Sjabbat HaGadol

De Parasja van deze week is Parasjat Tsav. Maar het is de Sjabbat voor Pesach en dat noemen we de Sjabbat
HaGadol. De Hafatara wordt dan gelezen uit Malachie 3:4-24.

De Profeet Malachi voorspelt dat Hasjem blij zal zijn met de toekomstige offers van Israël. Hasjem stoort
zich echter aan het wangedrag van Israël en daar zal Hij streng naar handelen. Hasjem keurt het af dat de
Joden de giften voor de Kohaniem achterhouden. Het Joodse volk mag 90% van hun inkomen houden, en
hoeft slechts 10% af te dragen aan mensen die dat meer nodig hebben, en als erkenning daarvoor zullen zij
de bron van zegen van Hasjem zijn. Hasjem zegt, dat wanneer het Joodse volk zich houdt aan de voor-
schriften van ma’aser (het geven van een tiende van iemands inkomen aan de armen), dat dan hun lippen
rauw zullen worden van het herhaalde zeggen van „Baroech Hasjem” „Dank U, Hasjem, ik heb veel om
dankbaar voor te zijn.” Vervolgens wordt Israël vermaand dat zij Hasjems voorzienigheid en bescherming in
twijfel trekken. In de toekomst zal Hasjem grote beloningen geven aan hen die Hem trouw zijn gebleven. De
grote Dag des Oordeels komt eraan en de slechte mensen zullen gestraft worden en de goede beloond.
Hasjem drukt het Joodse volk op het hart zich aan Tora te houden. De Haftara eindigt met de belofte dat op
een zekere dag Hasjem Eliahoe Hanavie – Elia de Profeet – zal sturen, als aankondiger van de Grote Dag van
de komst van de Masjiach.

Het verband met Sjabbat HaGadol
Door Rabbi Moshe Weissman

De Sjabbat voor Pesach wordt „Sjabbat HaGadol” – de Grote Sjabbat – genoemd. Eén van de verklaringen
voor deze naam is dat er een „groot wonder gebeurde op die Sjabbat.” De Midrasj vertelt, dat de Egyptische
eerstgeborenen, bezorgd waren dat de op handen zijnde plaag hen zou uitroeien en van hun vaders eisten dat
zij de Joden zouden laten gaan. Toen hun verzoek geweigerd werd, trokken zij hun zwaarden en doodden
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hun eigen vaders (Tosafot Sjabbat 87, Sjemot Rabba).

Volgens een andere mening is de naam ‘Sjabbat Hagadol’ afgeleid van het laatste vers van de Haftara van
deze dag, waarin staat dat „de grote en ontzagwekkende dag van de rechtspraak nadert.”
Daar dit vers ook voorspelt dat Eliahoe zal komen om de uiteindelijke verlossing aan te kondigen, past het om dit
gedeelte te lezen op de Sjabbat voor Pesach, „de tijd van de verlossing.” Onze Geleerden hebben gezegd: „In
Nissan werden onze voorouders verlost, en in de toekomst zullen wij ook in die maand verlost worden.”



Inzicht in de offers
Het Boek Wajjikra [Leviticus] gaat hoofdzakelijk over de wetten van de korbanot – de offers – die gebracht
werden in het Misjkan (het Tabernakel) en later in het Beit Hamikdasj [de Heilige Tempel in Jeruzalem]. De
eerste zeven hooofdstukken van Wajjikra gaan utsluitend over deze offers en ook in de rest van het boek
neemt dit onderwerp een voorname plaats in. Wat zijn de redenen voor de offers?
Toegegeven, de functie en het doel van de offers is niet een begrip dat de mens rationeel kan bevatten. Met
name in moderne tijden, wanneer bij alles wat niet meetbaar, waarneembaar, controleerbaar is, vraagtekens
worden gezet en waarvan het bestaan eenvoudig ontkend wordt, is het idee van offers niet eenvoudig voor te
stellen. Het is daarom noodzakelijk om te begrijpen dat die offers en hun werking manifestaties zijn van
G-ds plan en wijsheid. Zij zijn realiteit, ook al hebben we ze nooit gezien en hebben we er geen persoonlijke
ervaring mee, waardoor we hun potentie zouden leren kennen.
De Koezari verklaart het op deze manier: we weten dat bepaalde combinaties van ingrediënten zekere
resultaten produceren. De wetenschapper kan water produceren door waterstof en zuurstof te combineren.
Een kok kan een menigte verrukken door de juiste samenstelling van ingrediënten. En hetzelfde geldt voor
artiesten en ingenieurs, muzici en woordkunstnaars, denkers en theologen. Zelfs de origineelste ideeën
komen voort uit dingen waarmee we familiair zijn. De resultaten kunnen adembenemend zijn en soms
noemen we ze wonderen, maar we realiseren ons dat ze niet bovennatuurlijk zijn; ze zijn nieuwe combinaties
van het bekende, nieuwe inzichten in dingen die we al wisten.
Ook offers zijn instrumenten waarmee materiaal en dierlijk leven gebruikt kan worden voor grote doelen –
maar we kunnen ze niet begrijpen omdat de resultaten waarlijk bovennatuurlijk zijn. We kunnen niet
begrijpen waarom het slachten van een offerdier – het aanbrengen van zijn bloed en het verbranden van zijn
vlees op het altaar – G-ds Aanwezigheid op aarde zou brengen. Als het Joodse volk, voor dat ze het gezien
hadden, gevraagd was of ze dachten dat het mogelijk was dat dit zou gebeuren, dan zouden zij misschien
even sceptisch geweest zijn. Maar zij zagen het gebeuren! Zij zagen de wolk van G-ds Majesteit neerdalen
op de Tent der Samenkomst. Zij zagen een hemels vuur neerdalen op het altaar en ze zagen hoe het daar
honderden jaren bleef. Zij zagen een G-ddelijke glans op het gelaat van Mosjé. Voor hen waren dit
aantoonbare, zichtbare, voelbare feiten.
Onbegrijpelijk voor onze rationele, wetenschappelijke hersenen? Zeker. Maar dat was het splitsen van de
atoom ook voor rationele hoofden honderd jaar geleden, of de „vliegende schepen” tweehonderd jaar
geleden, of inenting driehonderd jaar, toen rationele mensen ziekten nog behandelden met bloedzuigers.
Er worden door de klassieke commentatoren verschillende redenen gegeven voor offers. Het is goed te weten
dat de Ritva schrijft dat de reden voor de offers zo diepzinnig is, dat het buiten het menselijk vermogen ligt
om dat te begrijpen en de beste pogingen van onze grootste denkers kunnen alleen maar vergeleken worden
met een druppel in de oceaan van G-ds bedoeling (Sefer Zikkaron). Niettemin hebben vele van de grote
commentatoren verklaringen gesuggereerd. Hier volgen er enkele daarvan.

Ibn Ezra en Ramban: Een substituut voor de mens
Het offer verheft de drie delen van iedere menselijke daad: הׂשֶעֲַמר ּוּוּבדִ,הבָׁשָחֳַמ – gedachte, spraak en
handeling. Wanneer iemand zondigt en dan een offer brengt, dan worden al drie deze elementen, die hij
aanvankelijk voor zondig gebruik gebruik had aangewend, getransformeerd in instrumenten die gebruikt
worden om G-ds wil uit te voeren. Degene die het offer brengt, voert het gebod van semicha – steunen – uit,
d.w.z., hij plaatst beide zijn handen op de kop van het offerdier en leunt daarop, waarmee hij zijn gedachten
en activiteiten aan G-d wijdt. Hij reinigt zijn gedachten en bedoelingen door zijn zonden op te biechten en
door het geestelijk doel dat hij hoopt te bereiken, uit te spreken, of door lofuitingen voor G-d uit te spreken.
Om verder te symboliseren dat hij zijn zondige gedachten wil wegwerpen, worden de ingewanden van het
dier – die de menselijke organen vertegenwoordigen, waar het verlangen en de gedachten zetelen – verbrand
op het altaar van G-d. In het geval van een opgaand (brand-) offer, day volledig verbrand wordt, symbolise-
ren de poten van het offerdier de handen en voeten waarmee de mens met enthousiasme handelde en rende
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om zijn maker te tarten.
Het bloed van het dier, dat de de mensenziel vertegenwoordigt, wordt op het altaar geplaatst. Terwijl dit
gedaan wordt met het offer van iemand, mediteert hij over zijn zonde, want de dienst leert hem aanschouwe-
lijk dat hij gezondigd heeft tegen G-d met lichaam en ziel. Hij overweegt dat volgens strikte rechtspraak
eigenlijk zijn lichaam op het Altaar verbrand had moeten worden en dat zijn bloed daar had moeten worden
uitgegoten. Het is alleen G-ds genade die het toestaat dat het dier voor hem vervanging doet. Daarna worden
delen van het offer aan de Kohaniem gegeven, zodat diegenen die hun leven wijden aan Tora-studie en aan
het onderwijzen van Tora, door hem onderhouden worden, opdat zij voor hem zullen bidden.
R. Bachya zegt dat ieder die zondigt, of het in gedachte of in daad was, overmeesterd werd door een geest
van onreinheid. Wanneer hij verzoening zoekt, moet hij een offer brengen dat verbrand wordt op het Altaar,
al was het maar voor een deel, om te symboliseren dat het vuur van het Altaar het vuur van zijn slechte
hartstochten zal verteren.
Hij voegt daaraan toe dat de verschillende onderdelen van het slacht-proces, die symbolisch zijn voor de

יןית ִּדת ֵּביתֹועִמּבַרְַא – de vier soorten doodstraf van een aardse rechtbank – eveneens een toespeling op de aard
van het offer als een substituut voor de eigenaar. Een aanwijzing voor dit idee is te vinden in de Midrasj,
waar staat dat toen Avraham een ram offerde op het altaar in plaats van Jitschak, hij zei:

„Heer der wereld, ik sta op het punt om deze ram te slachten. Moge U het beschouwen alsof ik mijn
zoon voor U geslacht heb.” Hij nam daarop het bloed en zei tegen Hem: „Moge U het beschouwen
alsof Jitschaks bloed voor U was uitgegoten,”… Hij verbrandde het en zei tegen Hem: Moge het
beschouwd worden alsof Jitschaks as hier voor U op het altaar werd opgehoopt” (Tanchoema,
Sjelach 14).

Het is een daad van de allerhoogste goedgunstigheid dat G-d bereid is een offer van ons te accepteren, in
plaats van ons zelf te straffen voor onze misdaden. Dat is de reden waarom de offers in Wajjikra beschreven
worden als een aangename geur voor G-d, omdat het G-d behaagt wanneer Zijn kinderen tot inkeer komen
en trachten hun leven te beteren.
Recanati merkt op dat als iemand een offer brengt met zulke nobele gedachten, hij zeker zichzelf tot offer
heeft gemaakt. Zoals de Geleerden zeggen van iemand die een nederig meeloffer brengt: het is alsof hij zijn
eigen leven op het Altaar heeft gelegd (Menachot 104b). Daarmee verheft hij zijn wereldse verlangens en
maakt ze waardig om te worden geplaatst op het hemelse Altaar.

Ramban en R. Bachya: Vereniging met G-d
Sjimon ben Azzai leert dat overal waar de Tora gebiedt dat offers gebracht moeten worden, deze geboden
alleen de Vier-Letterige Naam van G-d gebruiken en nimmer zulke Namen als Elo-hiem of E-l , zodat
ongelovigen geen voedsel krijgen voor hun twistgesprekken (Menachot 110a). De commentatoren geven
verschillende inzichten in Ben Azzai’s uitspraak. Als andere Namen zouden zijn gebruikt, zouden sommigen
misschien ten onrechte denken dat er meer goden en krachten zijn, waarbij de één dit offer en een andere god
een ander soort offer zou eisen. Daar de Naam Elokiem G-d vertegenwoordigt als de Eén Die de natuur
controleert, zou het gebruik van die Naam impliceren dat er een engel is of een macht die gezag heeft over
een bepaald land of aspect van het bestaan, en dat die macht het offer eist. De Vierletterige Naam wordt
gevormd uit de letters van de woorden היֶהְיִהְוֹהֶויהָָה – haja, howè wejihehè – „was, is en zal zijn,” hetgeen
betekent dat G-d eeuwig is. Dit is niet G-d zoals Hij verschijnt in een bepaalde hoedanigheid – als Rechter,
Verzorger, Hij die Leven geeft, de Almachtige, de Alomaanwezige, enz. – maar G-d zoals Hij is. Voorts is
dit Zijn Naam als de G-d van de Genade. Laat dus niemand denken dat G-d offers nodig heeft om Hem te
voeden of om Hem te behagen. De Eeuwige heeft geen noden die de mens kan bevredigen – Hij heeft in het
geheel niets nodig, want alles is van Hem en niets ligt buiten Zijn macht!
Wat dan is het doel van de offers? Deze commentatoren geven kabbalistische verklaringen die buiten het
terrein van dit artikel liggen, maar de essentie ervan is dat de offers aan de mens een gelegenheid geven om
zichzelf met G-d te verenigen, voorzover dat voor een sterveling mogelijk is.
Op een soortgelijke manier is er een door mensen geschapen vuur beneden op het Altaar en er is een Hemels
vuur boven, dat G-d geplaatst heeft op het Altaar van Israël. Beide deze Altaarvlammen worden gevoed
door de offers van het Joodse volk, symboliserend de vereniging van de geestelijke aspiraties van de mens
met G-ds doel met hem. Dus de offers geven Israël de middelen tot geestelijke verheffing.

Maharal: Erkenning van nietigheid
Alle schepselen komen voort uit G-d en in vergelijking met Hem hebben zij geen onafhankelijk bestaan van
zichzelf. Het is waar, de mens heeft de vrijheid van keuze en zijn intellect geeft hem de mogelijkheid grote
dingen te bereiken. Maar dat alles is alleen mogelijk omdat G-d hem de macht geeft dat te doen. De mens
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zou niet kunnen functioneren, of zelfs bestaan zonder G-d. In die zin is zijn bestaan zelfs niet te vergelijken
met dat van een marionet, die gecontroleeerd wordt door zijn poppenspeler: als je de poppenspeler weg haalt,
blijft de pop nog steeds bestaan. De mens is misschien beter vergelijkbaar met een vlam, die dooft als de
brandstof ophoudt te stromen. Het doel van de Schepping is dat de mens dit fundamentele feit erkent: te
erkennen en te verkondigen dat alles bestaat vanwege G-d en dat niets kan bestaan zonder Hem. Er zijn vele
manieren waarop G-ds Heerlijkheid geopenbaard en herkend kan worden. Hij manifesteert Zichzelf als
genadig, rechtvaardig, levengevend, en zo voort Maar de hoogste herkenning van alles is dat de mens de
Achdoet Hasjem – de Eenheid van G-d kent, hetgeen betekent dat er niets anders is buiten Hem. Hij bereikt
Zijn ultieme grootheid wanneer hij erkent dat ֹוּדבְַּלדִמין עֹוֵא – er is niets buiten Hem (Devariem 4:35).
Een offer is een demonstratie van dit begrip. Het zegt dat zijn eigenaar zijn bezittingen overdraagt aan hun
Oorsprong. Theoretisch gezien zou men kunnen verwachten dat men zelfs bereid is zijn eigen leven te geven
in erkenning van G-ds soevereiniteit, maar dat is niet overeenkomstig Zijn wil. G-d wil dat de mens leeft,
groeit, gedijd, dient – en G-d verordent de offers als de manier voor de mens om Zijn Eenheid te erkennen.
Dus door zijn bezittingen te offeren symboliseert iemand dat hij alleen maar bestaat omdat G-d dat wil.

Koezari en Akeida: Vereniging van lichaam en ziel
De Koezari schrijft dat de werkzaamheid van offers om G-ds gunst te verkrijgen, te vergelijken is met de
manier waarop voedsel het mogelijk maakt dat de ziel verbonden blijft met het lichaam. Het is duidelijk dat
materieel voedsel geen voeding kan verschaffen voor de ziel, die geen fysieke entiteit is. Niettemin maakt de
voeding het lichaam gezond genoeg zodat het gastheer kan spelen voor de ziel. Zo ook effectueert het
„voedsel van het Altaarvuur” op een of andere manier het proces, dat de Sjechina in staat stelt in Israëls
midden te blijven.
Akeidat Jitschak legt uit hoe dit vreemde proces functioneert. Het voedsel van de ziel wordt niet gemeten in
calorieën, vitaminen en mineralen. Alleen intellectuele en geestelijke activiteiten kunnen de ziel voeden.
Torastudie, gebeden, zelfs maaltijden ter viering van zulke gebeurtenissen als besnijdenis, de Sjabbat en de
voltooing van een traktaat, die hebben allemaal een heilige inhoud die in staat is de ziel te voeden. Alleen in
die zin zijn de offers voedsel voor G-d. De toewijding van de mens aan G-d en Zijn geboden voorzien in de
voeding die de Sjechina in staat stelt zich te hechten aan menselijke wezens en hun handwerk.
De Sj’lah HaKadosj biedt, in naam van de Arizal een diepzinnig inzicht in bovengenoemde commentaren.
Niets kan blijven bestaan, tenzij het een vonk van heiligheid in zich heeft; een totale afwezigheid van
heiligheid zou resulteren in de verdwijning van dat iets. Zoals de Geleerden leren: zelfs een grassprietje leeft
en groeit alleen omdat er een hemelse stem is die gebiedt: „Groei! Groei!” Wat de Geleerden bedoelen is, dat
alles een spirituele inhoud heeft en zonder dat kan niets blijven bestaan. Zo ook als een mens eet, is het de
geestelijk inhoud van het voedsel dat hem voedt.
De Tora vertelt dat G-d aan Israël in de woestijn manna gaf om het voor altijd te leren dat לֹא עַל הַּלֶחֶם לְבַּדֹו 

צָא פִי יְדֹוָד יִחְיֶה הָָאדָםיִחְיֶה הָָאדָם ּכִי עַל ּכָל מֹו – „niet van brood alleen leeft de mens, echter van alles dat uit de
mond van Hasjem komt leeft de mens” (Devariem 8:3). In zijn eenvoudige betekenis zegt het vers dat brood
niet de hoofdzaak is in het leven. De Arizal legt uit dat het vers meer zegt. Brood bestaat uit twee
componenten: zijn fysieke component en zijn heilige vonk. We denken aan voedsel in termen van
voedingswaarde, maar dat is niet wat het leven in stand houdt. De mens leeft niet alleen maar van wege het
„brood” – de materiële component van de boterham. Hij leeft dankzij de geestelijke component van het
brood – dat wat uit G-ds mond komt. Dit is wat lichaam en ziel bij elkaar houdt en wat G-ddelijkheid en
Israël bij elkaar houdt via het middel van de offers.
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Voor bij de Seder

De betekenis van Chad Gadja
De verklaring van de Gaon van Wilna van het bekende Pesach lied

Door Rabbi Alexander Seinfeld

De Pesach Haggada eindigt met het grappige maar eigenaardige lied Chad Gadja – Een enkel lam.
Deze kleurrijke lied gaat over een baby geitje, gekocht door „mijn vader” voor de prijs van twee zoez, een
oude munt.
Nauwelijks heeft hij het jonge geitje gekocht, of het wordt opgegeten door „de kat”, die op zijn beurt gebeten
wordt door „de hond”, die zelf wordt geslagen door „de stok.” De stok ontsnap snijn straf voor het slaan
niet, maar wordt verbrand door „het vuur,” wat natuurlijk wordt geblust door „het water.”
Wat er gebeurt met het water lijkt heel natuurlijk: het wordt opgelikt door „de os,” hetgeen leidt tot de fatale
slachting van de os door de slager. De slager wordt geconfronteerd met niemand minder dan de Engel des
Doods, en in het geval dat je dacht dat dat dit lafhartige individu onoverwinnelijk was, hij wordt uiteindelijk
overwonnen bij de afsluiting van het lied door de Heilige, Gezegend is Hij.
De symbolische betekenis van deze reeks van mensen, dieren en voorwerpen bleven duister totdat de Gaon
van Wilna de volgende uitleg gaf:
Elk vers zinspeelt op een persoon of gebeurtenis in de Joodse geschiedenis:

Het jonge geitje is het geboorterecht genoemd in Genesis 25. Dit is het recht om de fakkel over te nemen,
die was doorgegeven van Abraham aan Jitschak, om Abraham's missie voort te zetten, om een wereld te
bouwen vol van liefdevolle vriendelijkheid en monotheïsme en verstoken van afgoderij, kinderoffers en
ander kwaad.

Mijn vader is Jacob, die het geboorterecht kocht van zijn tweelingbroer Esau, die eerst was geboren en dus
het natuurlijke recht had op het eerstgeboorterecht.

De twee zoeziem zijn het brood en de stoofpot die Jacob aan Ezau betaalde voor het eerstgeboorterecht.

De kat staat voor de afgunst van Jacobs zonen op hun broer Jozef, waardoor ze hem verkopen als slaaf aan
Egypte.

De hond is Egypte, waar Jozef belandde, en waar uiteindelijk de hele clan van Jakob en de daaropvolgende
Israëlische natie leefde, tot slaaf werden gemaakt en werden verlost.

De stok is de beroemde staf van Mozes, gebruikt om de verschillende plagen op te roepen en om de wateren
van de zee te klieven zodat de Israëlieten die konden oversteken.

Het vuur staat voor de dorst naar afgoderij onder Israëlieten, hetgeen een hardnekkige vloek bleek te zijn
voor meer dan 800 jaar, vanaf het jaar dat ze Egypte verlieten tot aan de vernietiging van de Eerste Tempel
in de vijfde eeuw VGJ.

Het water staat voor de Geleerden van de vierde eeuw VGJ die de afgoderij uitroeiden.

De os is Rome (nakomeling van Esav) dat de Tweede Tempel verwoestte in het jaar 70 GJ.

De slager is de „Messias zoon van Jozeef” (Masjiach Ben-Joseef) die volledig de Joodse soevereiniteit in het
Land Israël zal herstellen.

De Doodsengel heeft geen introductie nodig; in dit lied symboliseert hij de dood van de Masjiach ben-
Joseef.

De Heilige heeft natuurlijk ook geen introductie nodig; hier arriveert Hij met Masjiach Ben-David.

De herhaling in elke strofe onderstreept de eb en vloed van de Joodse geschiedenis - soms zijn we beneden,
maar dan staan we weer op. Terwijl het grootste deel van het liedje achteruit kijkt, eindigt het met een
optimistische kijk op de toekomst, een passende afsluiting van de Seder.

Aangepast uit The Art of Amazement Haggada
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Halachma Anja – איָנְאַעמְָחאַלָה
We beginnen de Haggada van Pesach met Halachma Anja: „Dit is het brood van de vernedering, dat onze
voorouders in Egypte hebben gegeten. Laat ieder die honger heeft, komen en mee-eten.”

Waarom nodigen wij de armen („ieder die honger heeft”) uit om te eten, als we al aan tafel zitten? Is dat niet
een beetje te laat?

De Malbiem verklaart dat het vroeger de gewoonte was om dit reeds vóór Pesach uit te roepen.

Het is ook tegenwoordig nog steeds de gewoonte om vóór Pesach voedsel voor Pesach in te zamelen en uit te
delen aan de armen.

Ieder jaar delen wij honderden voedselpaketten uit aan de behoeftigen van Netanya.

Nodigt u alleen uit als u al aan tafel zit, of helpt u van te voren dat de armen ook Pesach kunnen vieren?

Het is een verplichting voor iedere Jood om de Sederavond te vieren met matses en vier bekers wijn.

Hieronder ziet u enkele foto’s van de voedselpaketten van vorig jaar Pesach en hoe die met behulp van
soldaten werden ingepakt en klaargemaakt.

Helpt u ons „ieder die honger heeft” uit te nodigen voor de Sederavond van Pesach?

U kunt uw bijdrage nog storten op Girorekening 2421998 ten name van Stichting Jad LeNetanya,
Amsterdam. (Jad LeNetanya betekent: een [helpende] hand voor Netanya.

Een voedsel pakket kost voor een klein gezin 30 euro en voor een groot gezin 60 euro.

Wij rekenen op u. Want u meent het echt als u zegt: kol dichfien jetei wejechoel – laat ieder die honger heeft
komen en mee-eten.

De voedselpaketten Het inpakken m.b.v. de soldaten

Schrijver dezes (l) met de
toezichthoudende rabbijn
voor een ander deel van de
voedselpakketten


