
ָּכל ִּדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח
Laat ieder die in nood is, Pesach vieren. We geven niet alleen brood,
maar laten anderen meedelen in onze feestvreugde met alles wat daar
bij hoort. Iemand die niet te eten heeft, heeft er recht op dat wij hem
eten geven. Dat hoeft geen luxe maaltijd te zijn, maar wel brood en
drinken. Dat hoeft geen wijn te zijn, maar wel water. Op Peasach echter
heeft ook deze arme man recht op vier bekers wijn. We zijn verplicht
hem dat te geven.

Verhaal.

Er was een man, zo arm dat hij leefde van water en brood. Op een
zekere dag vond hij een lot uit de staatsloterij. Toen hij dat inleverde,
bleek er de hoofdprijs op te zijn gevallen. Hij kocht van het geld een
winkel. Die liep goed, hij breidde uit, totdat het een warenhuis was. Hij
leefde in grote welvaart. Maar, opdat hij niet arogant zou worden en
zijn armoede zou vergeten, beëindigde hij iedere maaltijd met een stuk
droog brood en water. Helaas, het ging slecht met de economie en met
het warenhuis en hij ging failliet en raakte alles kwijt. Niets dan
armoede bleef hem over, zoals vroeger, behalve een deel van zijn
vroegere fortuin dat hij belegd had, voor later bij zijn pensioen. Dan
zou hij weer royaler kunnen leven, maar tot dan moest hij weer in
armoede leven. Op een dag werd hij te eten gevraagd bij iemand. En
even waande hij zich weer rijk. Aan het eind van het overvloedig maal
vroeg hij om een droge boterham met water. Waarvoor is dat, vroeg
zijn gastheer verbaasd. Hij vertelde de reden. Maar dwaas, antwoordde
de rijke gastheer, vroeger had dat nut maar nu ben je toch arm en hoef
je je er niet aan te herinneren? Nee antwoordde de gast, ik ben maar
tijdelijk zo arm. Ik heb bezittingen die ter zijner tijd vrijkomen. Dan zal
ik opnieuw rijk zijn.

Wij zijn als die arme gast. Na de armoede in Egypte leefden wij in
welvaart in Eretz Israël. Wij raakten in Galloeth onze vrijheid kwijt.
Maar wij weten ook zeker dat die vrijheid terugkomt. De papieren die
deze waarde vertegenwoordigen is de Tora. Nu zijn wij nog hier,
misschien volgend jaar in het Jerusalem van de Messiach.


