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WWaaaarroomm iiss ddeezzee aavvoonndd……
Het doel
„Kinderen, vanavond ga ik jullie een verhaal vertellen wat mij
lang geleden eens overkomen is.”

Of het iets goeds was, dat mij was overkomen? Ja het was iets
goeds. Hoewel, het leek niet altijd even goed. In het begin leek
het zelfs helemaal niet goed, het leek zelfs slecht. In die tijd
was ik heel arm. Ik had geen behoorlijke kleren of goed te
eten. En ik moest heel hard en heel lang werken, zonder rust.

Nou, je begrijpt wel, dat was geen eenvoudige job. Het was
zelfs heel erg zwaar. Ik was een slaaf. Weet je wat een slaaf
is? Ik kon niet doen wat ik wilde, ik kon niet gaan waarheen ik
wilde, ik kon niet eten wat ik lekker vond. Ik had een meester
en die vertelde me wat ik doen moest. En wat hij zei, dat moest
gebeuren.

En denk niet dat het een aardige meester was. Hij was erg
wreed. En daar moest ik erg onder lijden. De toestand was
bijna hopeloos. Ik moest werken van de vroege ochtend tot de
late avond. En als we op mochten houden van het werk, ik en
de andere slaven, dan mochten wij niet eens naar huis gaan,
maar wij moesten vlak bij het werk in de open lucht slapen. En
als we niet hard genoeg werkten, werden we nog geslagen ook!

Toen schreeuwde ik het uit tegen Hasjem, dat Hij mij zou
helpen. En toen, op een dag, begonnen er wonderlijke dingen
te gebeuren. Het ene wonder na het ander, totdat ik uiteindelijk
bevrijd werd van de slavernij, en mijn meester werd gedood en
ik werd rijk.

Ik vertelde je al, ik was niet alleen, er waren nog veel meer
slaven. Het hele Joodse volk. En daar ga ik jullie zo meteen
meer over vertellen, hoe dat allemaal gekomen was en hoe dat
precies afgelopen is.

Vanavond gaan wij de hele geschiedenis nog eens beleven
met z’n allen. Alles wat het Joodse volk toen is overkomen,
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gaan wij opnieuw herleven, maar nu gekleed in onze beste
feestkleren. Want wij fieren feest. En de tafel is nu feestelijk
gedekt zoals hoort bij een feest. Want nu zijn wij vrije mensen.
Dus laten wij nu beginnen.

Rijk of slaven?
Wie wil mij de waskom en de handenwasbeker aanreiken en
die hier bij mij aan tafel brengen. Dan ga jij mij daarmee
aantonen dat ik nu een rijk, welvarend en vrij mens ben, die
niet eens van tafel hoeft op te staan om zijn handen te wassen.

Weet jij waarom ik mijn handen nu was? Nee, niet omdat we
brood of matses gaan eten en daarover moutsie maken. Nog
niet. Heb je al honger? Dan zul je nog even moeten wachten,
want wij eten nog geen matses.

Wat eten we dan wel?

Karpas – dat is een soort groente. Eten wij altijd, als we onze
handen gewassen hebben, eerst karpas voordat wij brood of
matses eten?

Nee, maar vanavond wel. En weet je waarom wij eerst karpas
eten, voordat de maaltijd begint?

Omdat wij vananvond rijke mensen zijn. En rijke mensen doen
dat, die dippen voordat zij gaan eten allerlei groeten en
andere delicatessen in sausjes om de eetlust op te wekken,
zodat zij extra veel kunnen eten van al het lekkers dat op tafel
staat. Arme mensen hebben niet veel op hun tafel staan dus
die kunnen niet veel eten en willen dus ook niet hun eetlust
opwekken.

Weet je waarin wij dopen? In zout water.

Is dat een lekker sausje? Nee, natuurlijk niet. Maar het herinnert
ons aan de tranen die wij in Egypte gehuild hebben van ver-
driet, toen wij slaven waren, en tranen zijn zout, weet je wel?

Nou, wat gedenken wij nu vanavond, dat wij slaven waren of
dat wij vrij zijn?

Maar laten wij eerst verder gaan met de Seder.
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We bewaren wat voorlater
Nu ga ik de matse in tweeën breken, voordat we moutsie
maken. Breken we altijd het brood voordat wij moutsie maken?

Nee, natuurlijk niet, we maken op Sjabbat en Jom Tov altijd
moutsie over twee hele broden, dus waarom vanavond niet
over twee hele matses?

Laten we eens goed kijken. Hoeveel matses liggen er hier op
deze seder-schotel? Precies, drie.

De eerste matse breek ik nu op de manier zoals een arme man
eet. Hij eet niet al zijn voedsel in één keer op, want hij weet
niet of hij bij de volgende maaltijd nog iets te eten zal hebben.
Dus eet hij nu de helft, en legt de rest weg en dat bewaart hij
voor de volgende maalijd. Armoede is hard, het betekent dat je
niet je buikje vol kunt eten, maar altijd honger hebt.

Maar vanavond hebben we toch genoeg te eten, wij vieren
toch dat wij vrij en rijk zijn? Daarom hebben wij nog twee hele
matses over, waarover wij strakjes moutsie maken.

Dus wat gedenken wij, dat wij vrij zijn of dat wij arme slaven
waren?

Laten wij eerst verder gaan met de Seder.

Armenbrood of Brood van de vrijheid
Kinderen, dit is het armenbrood.

Weet je waarom wij het zo noemen? Er zijn drie redenen voor.

De eerste is „tijd”. Heb jij wel eens gezien hoe brood gemaakt
wordt? Dat duurt heeeel lang. Eerst moet een deeg gemaakt
worden en dan moet het rijzen, totdat het zo hoog als een
brood is. En daarna gaat het de oven in en moet het nog
gebakken worden. Een arme man heeft niet zoveel tijd om zijn
brood te bakken. Hij bakt matses, want dat gaat veel vlugger:
het deeg hoeft niet te rijzen.
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De tweede reden is dat het minder brandstof kost, want ook de
baktijd is korter. En een arme heeft niet veel geld om brandstof
te kopen, om de oven lang genoeg te verhitten om er brood in
te bakken.

En de derde reden? Matse vult meer dan brood. Het blijft
langer in je maag zitten, zodat het langer duurt voordat je weer
honger krijgt. En een arme heeft niet genoed geld om
voldoende voedsel te kopen, dus moet hij iets eten wat langer
in zijn buikje blijft. En in Egypte gaven ze ons ook niet genoeg
tijd om brood te bakken. Wanneer wij net begonnen waren
brood te bakken, schreeuwden onze opzichters ons toe:
„Opschieten, stoppen met bakken en terugaan naar het werk!
Haal je brood nu maar uit de oven.” We hadden nauwelijks
genoeg tijd om matses te bakken, laat staan brood.

Maar er is nog een reden waarom wij vanavond matses eten.
Toen wij Egypte verlieten hadden wij niet voldoende tijd om het
deeg te laten rijzen, want wij hadden grote haast om uit dat
slavenhuis weg te komen toen wij eenmaal de toestemming
daarvoor kregen. Hoe eerder wij daar weg waren hoe beter.

Dus de matses die wij vanavond eten, zijn de matsot van de
vrijheid.

Of is het nu armenbrood?

Laten wij eerst verder gaan met de seder.

Veranderingen
Je hebt mooi de Ma nisjtana gelezen. Je heb net opgemerkt
dat er vier dingen zijn die wij vanavond anders doen dan
andere avonden. Wat waren die vier?

1. Vanavond dopen wij twee maal in, andere avonden niet
eenmaal. Weet je wat die tweemaal indopen zijn? Die eerste
maal hebben wij net gehad, toen doopten wij de radijs in het
zoute water. Weet je nog waarvoor dat was? Omdat wij vrije
mensen zijn, dopen wij. Maar we dopen in zout water, om ons
de tranen van de slavernij te herinneren. En de tweede keer
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dopen wij strakjes in, als wij de maror dopen in de chorosjet.
De maror herinnert ons aan die bittere jaren in slavernij en de
de zoete charosjet aan de vrijheid die wij daarmee verworven
hebben.

2. Vanavond eten wij leunend. Waarom is dat? Vroeger was
het de gewoonte van vrije rijke mensen om te leunen als zij
aten, terwijl de slaven hen bedienden en staande moesten
eten. Tegenwoordig doen wij dat niet meer. Maar het is nog
steeds een symbool van onze vrijheid.

3. Vanavond eten wij matsa en geen brood. Waarom? Om ons
te herinneren dat wij slaven waren. En omdat wij dat aten op
het uur van onze bevrijding.

4. Vanavond eten wij maror in plaats van andere groente.
Waarom? Om ons te herinneren dat wij slaven waren.

Wat zijn wij nu vanavond, vrije mensen of slaven?

De geboorte van het Joodse volk
Vanavond vieren wij de geboorte van ons Joodse volk. Wij
vieren dat wij vrije mensen zijn. Wij zijn meester over onszelf.
Wij hebben geen aardse meester meer, die ons vertelt wat wij
doen moeten. Wij vieren dat wij de slavernij van ons hebben
afgeschud. En nu zijn wij alleen nog de dienaren van Hasjem,
want die heeft ons op wonderbaarlijke wijze uit die slavernij
verlost.

Daarom roken wij niet, zodat wij niet de slaaf zijn van
sigaretten.

Daarom drinken wij precies vier bekers wijn en niet meer, zoals
de heidenen doen en die dan dronken worden en dan zijn zij
zichzelf niet meer meester, maar zijn zij de slaaf van de
alcohol.

Daarom doen wij alles met mate. Niet te veel televisie kijken,
niet te veel spelen, zodat wij nooit de slaaf worden van onze
gewoonten.
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En wij letten erop, dat wij niet te veel met ons zelf bezig zijn,
maar ook iets voor anderen doen en anderen helpen.

Want dat is wat Hasjem, die ons uit Egypte gevoerd heeft, uit
die wrede slavernij, van ons verwacht. Dat wij alleen Hem
dienen. En hoe doen wij dat? Door geen slaaf te zijn van onze
eigen slechte gewoonten.

Daarom vieren wij Pesach
Wij waren slaven van Par’o in Egypte, totdat Hasjem ons daar
op wonderbaarlijke wijze heeft uitgevoerd.

Wat was daar zo wonderbaarlijk aan?

Weet je hoeveel slaven er uit Egypte konden ontsnappen? Niet
één! Als Hasjem ons er niet uit gehaald had, hadden wij daar
nu nog gevangen gezeten en jij ook.

Als jij iets aardigs voor iemand anders gedaan hebt, zou je het
dan niet leuk vinden als die ander dat dan verder vertelde. Zou
je het niet leuk vinden als die ander verder vertelde hoe aardig
jij voor hem geweest bent?

Nou, zo vindt Hasjem het ook fijn als wij vertellen hoe goed Hij
voor ons geweest is. Daarom vertellen wij vanavond over de
Uittocht uit Egypte. En het woordje vertellen, dat betekent:
Haggada.

Daarom gaan wij dat nu vertellen, en beginnen wij nu met de
Haggada van Pesach.


