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Zoals dit is het brood ַלָהְּכ ַעָמְחא אָיְנא

Er was eens een arme maar rechtvaardige man; hij had vele zorgen en lasten
en hij leefde met zijn familie in grote armoede. Alles wat hij had was ver-
kocht en zijn kinderen moesten zelfs als slaaf dienen.
Op een dag werd hij bezocht door een oude vriend, die nu enorm welgesteld
was geworden en uitgebreide bezittingen had.
De rijke man zei tegen hem: kom met mij mee, ik maak je tot opzichter
over één van mijn grote landgoederen en al je zorgen zullen voorbij zijn.
Nu kreeg de familie, die het eerst zo slecht had, een leven vol vreugde en
overvloed. Maar elk jaar, op de verjaardag van de dag dat de blijde omme-
keer in het leven van de familie was gekomen, deed de vader weer zijn oude
bedelaarskleren aan, ter herinnering, en in deze uitrusting deelde hij mooie
geschenken uit aan vouw en kinderen en bedienden. Zo was het steeds een
vreugdevolle gebeurtenis, als de kinderen hun vader in die oude kleren
zagen lopen.
Maar na verloop van tijd krijg de vader ruzie met de landeigenaar, en die
ontsloeg zijn opzichter en hij nam hem alles af, behalve zijn bedelaars-
kleren.
De kinderen waren natuurlijk opgetogen toen zij hun vader zo gekleed
zagen, maar deze zei somber: „arme kinderen, vroeger was het ter herin-
nering, nu is het bittere ernst.”

De arme man, wiens kinderen slaven waren, is Israël in Egypte.
Toen kwam zijn vriend, de Heilige G-d, geprezen is Zijn Naam, en Hij
bracht Israël naar Zijn land. Nu was alle ellende voorbij en op iedere
verjaardag van de bevrijding uit de Egyptische slavernij zeiden we:

ַלָהְּכ ַעָמְחא אָיְנא – zoals dit was het brood van de vernedering; het is
slechts als herinnering, zodat als de tijden goed zijn, wij de vernedering niet
vergeten.
Maar we maakten onze Vader boos en wij werden uit ons land verdreven.
Dus eten wij weer het brood van de vernedering: ַלָה ַעָמְחא אָיְנא – dit is
het brood van de vernedering, dat onze voorouders in Egypte aten.



Laat ieder die honger heeft, komen en mee-eten ֵיִפְכל ִּדָּכ ְויֵתין לֻכֵיי
Dit is één van de eerste betekenissen van het Jood of Jodin zijn. En die
uitnodiging geldt voor iedereen, vriend en vijand. Dit zegt de arme en de
rijke, voor beiden geldt de opdracht om te delen wat hij heeft, met wie geen
eten heeft: „Wie honger heeft, kom en eet.”
Het feit dat iemand honger heeft, geeft hem het recht dat ik hem help, of hij
het verdient of niet. Want honger doet pijn. Daarom zeggen onze geleerden
ook wel: „Het nut van vasten is dat we aan liefdadigheid zullen doen.”
Veelal wordt dit uitgelegd, dat wat men uitspaarde met vasten, men aan de
arme moet uitdelen. Maar er is ook nog een andere betekenis, want andere
geleerden hebben gezegd: wie altijd overvloed heeft en nooit honger heeft,
heeft behoefte aan honger, want daarna smaakt het eten beter. Door te
vasten voelen wij de pijn van honger en begrijpen wij de armen.

Laat ieder die honger heeft, komen en mee-eten ֵיִפְכל ִּדָּכ ְויֵתין לֻכֵיי
Dit zeggen we elk jaar. Zo was er een man die nooit mensen uitnodigde bij
zich thuis. Zijn kinderen hadden nog nooit een gast aan tafel gezien. Toen
het Seder-avond was, citeerde de man: ‘Laat ieder die honger heeft, komen
en mee-eten’. Toen vroegen de kinderen: ַהָנַּתְׁשה ִּנַמ ַהָלְיַּלה ִמֶּזה ַהָּכה תילֹוֵּלל –
wat verschilt deze avond van alle andere avonden?
De vader antwoordde: ָהִדָבֲע ּוינִיים – wij waren slaven in Egypte en wij heb-
ben de gewoonten van de Egyptenaren ovegenomen: veel beloven en niets
doen.

Uitnodigen van gasten is zeer belangrijk, speciaal voor de Seder-avond.
Bedenk steeds dat één van de belangrijkste zaken in het Joodse leven de
gastvrijheid is.

Eens kwam een man op bezoek bij Rav Jozef Soloveitschik met de vraag op
hij de verplichting van de vier bekers met melk kon vervullen. De Rav no-
digde hem uit met de opmerking dat hij nog geen gasten had en men mag
het Korban Pesach niet alleen eten. Zo kreeg de man, die kennelijk geen
geld had voor wijn en vlees (want de derde kop wordt na de maaltijd ge-
dronken) gevraagd een mitswa te doen. De man was zelf te verlegen om
geld te vragen voor hulp.

Het is een mitswa om mensen uit te nodigen. Het is geen mitswa om je
vrienden uit te nodigen. Die nodig je uit voor je eigen plezier. Maar het is
pas een mitswa als je mensen uitnodigt die niet je vrienden zijn.


