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Enkele gedachten bij:

ְוֶזיֶעִלֱאיִּבַרה ְּבֵׂשֲעַמ ְיִּבַרר ְבֵנְבין ִּבִּבֻסְמיּוָה ֶׁש'כוְוַעֻׁשהֹוי קָרי
Het gebeurde eens, dat Rabbi Eliëzer en Rabbi Joshua etc. bijeen zaten in
Bnei Barak.

Deze afdeling volgt onmiddellijk op de laatste zin van het voorlopige
antwoord op de vier vragen: ַהָכְו ְלֶּבְרַּמל ֲהִיָרְצִמתַאייִצר ִּבֵּפַסה ֶזֵרם ְמי חָּבֻׁשה .

Er zijn vele verklaringen door onze geleerde gegeven voor het verschil van
deze avond met alle andere avonden. Daarvan zijn er hier reeds
verschillende verteld. De meeste, van of al die verklaringen leggen de
nadruk op „deze avond”. Maar in de Joodse kalender begint de dag, het
etmaal, met de avond. Dus misschien mogen wij hier interpreteren dat de
betekenis ook is: Wat verschilt deze dag, dit feest, van alle andere feesten.
En misschien mogen wij nog een stapje verder gaan en vragen: Wat
verschilt een Joods feest van andere niet-Joodse feesten en wat verschilt het
Joodse volk van alle andere volken.

In het ma nisjtana komen vier vragen voor die op tegenstrijdigheid wijzen:
vanavond doen wij „dit” alle andere avonden doen wij wat anders. Maar
heel de manier van Sederavond vieren is anders dan andere feesten maar
kennelijk zo kenmerkend voor het Jodendom dat de anti-godsdienstige
zionisten het hebben overgenomen voor één van hun feesten, het Jom
Ha'atsma'oet feest. Dat kenmerkende, cognitieve voor het Jodendom is het
„leren”. Dit feest vieren wij door te leren. Zeker érèv - sjewoe'ot leren wij
de hele nacht door, zo ook de nacht van Hosja'ana Rabba. Maar dat gebeurt
niet als onderdeel van het feest zelf. Niet het hele gezin doet daaraan mee.
Ik ken ook geen andere godsdiensten die een feest viert door met het hele
gezin te leren, speciaal met de vrouwen en kinderen. Dat is één van de grote
tegenstellingen van het Joodse volk met andere volken, en ook binnen het
Joods volk. Want zelfs de meest יִנילֹוִח - Joden „moeten”, als het ware leren
op „hun” feest, העצמעות .יום Leren is een Joods kenmerk.

Deze innerlijke tegenstrijdigheid komen wij in het hele Jodendom tegen,
b.v.:

- De eerste dag pesach valt altijd op dezelfde weekdag als באב ,תישע de
dag van onze grootste vreugde en de dag van ons grootste verdriet.

- Men zegt ook wel dat de Joden meesters zijn in het bedenken van grappen
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met een trieste ondertoon en dat de ware humor de Joodse humor is,
omdat die laat zien hoe relatief vreugde is: wij verheugen ons vandaag
over onze vrijheid, maar betreuren het tegelijkertijd dat onze vrijheid nog
niet volledig is

- Hasjem was er al voordat de wereld werd geschapen, Hij schiep de
wereld, maar Hij bevindt zich ook in deze wereld op iedere plaats.

- Wie onrein is van een dode wordt besprenkeld met de as van een rode koe
en wordt daarmee gereinigd. Maar degene die de as sprenkelt, wordt zelf
onrein.

- Sja'atnez: De gewone Israëlieten mogen geen wol met linnen samen
dragen, maar in de kleding van het משכן en van de גדול כהן zat wel
sja'atnez.

Dit zijn slechts enkele van de zeer vele voorbeelden van tegenstellingen
binnen het Joodse geloof. Maar al die tegenstelling maken het contrast
tussen het Joodse volk en andere volken groter. Het Joodse volk scheidt
zich af van alle andere volken. Ons kenmerk is niet dat wij op de één of
andere manier een G-d dienen die de wereld geschapen heeft. Dat, zo zegt
Jehoeda Halevi in de Koezari, kan iedereen bedenken. Wij dienen een G-d
die ons uit Egypte gevoerd heeft, op een boven natuurlijke manier. Dat is de
basis van ons geloof en van ons bestaan. Wanneer wij daar niet in
geloofden, dan zouden wij al tweeduizend jaar geleden hebben opgehouden
te bestaan. Dankzij ons leren over die uittocht bestaan wij. Dankzij ons
gezamelijk leren met de hele familie, met ieder die dat wil aanhoren, zelfs
met diegenen die het niet willen aanhoren. Want als zij willen overleven
zullen zij het ook moeten leren.

Iedere ochtend herhalen wij in ינּוֵקאלֹין ֵּכֵא de woorden uit traktaat Berachot
64a: ְוָכל:1ֶׁשֶּנֱאַמר,םָלֹוָכִמים  ַמְרִבים ָׁשלֹום ָּבעֲחִניָנא ַּתְלִמיֵדי ֲח'ָאַמר ָרִבי ֶאְלָעָזר ָאַמר ר

ָנִיְך ֶאָּלא ּבֹו,ְךִיָני ָּבֵרְקל ִּת ַא,ְׁשלֹום ָּבָנִיְךָּבַנִיְך ִלמּוֵדי ְיָי ְוַרב R.Eleazar heeft gezegd in
de naan van R. Chanina: De geleerden zijn het die vrede – Sjalom – in de
wereld brengen, zoals er geschreven staat in Jesajahoe 54: 13: „Al je
kinderen zullen over Hasjem onderricht worder en groot zal de vrede van je
kinderen zijn". Lees dit niet als – ָּבָנִיְך kinderen – maar als ּבֹוָנִיְך , bonajich,

1 Jesajahoe 54:13
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de bouwers, de geleerden.

Daarom leerden onze grote geleerden in de tijd van Rabbi Akiwa, in de tijd
van de grote opstand tegen de Romeinen. Want het zijn niet de soldaten die
de vrede brengen niet de politici, noch van „links,” noch van „rechts”.

Want als het alleen aan hen had gelegen, dan was het Joodse volk ergens
tussen tweeduizend jaar geleden en vandaag allang verdwenen. Het zijn de
mensen die Tora leren die uiteindelijk de vrede brengen. Daar in verschilt
het Joodse volk met alle andere volken, daarin verschilt dit feest met alle
andere feesten, daarin verschilt deze avond met alle andere avonden.


