
IEDER GESLACHT MOET ZICHZELF ZIEN

בכל דוד ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים

In ieder geslacht moet men zich zien alsof hijzelf uit Egypte trok.

Waarom is dit zo belangrijk?
Wat verschilt Pesach met alle andere feesten?
Geen feest heeft zoveel voorbereiding.
Geen feest heeft zo’n feestmaal met vertelling.

Ook met Poeriem werden we verlost, evenals met Chanoeka. Maar er
is een groot verschil.
Wij gaan door de tijd als langs een spiraal. Binnen één cyclus van één
jaar verwijderen we ons van een bepaalde gebeurtenis, waarna we het
weer naderen. Tot de eerste verjaardag, maar die is toch een beetje
verwijderd van de bron. En zo de tweede verjaardag, enz.
Ieder jaar valt Pesach in de lente. De bevrijding van de winterkou.
We leren dat ook in de toekomst, laat die spoedig zijn, en in onze
dagen, de bevrijding om deze tijd van het jaar zal zijn.
En we leren dat de viering van de seder daarbij helpt en wie veel
vertelt, brengt de Masjiach dichterbij.
Waarom?
Alleen vertellen is niet de bedoeling.
Het is geen leeravond, zoals op Sjawoe’ot.

En Par’o zei (Sjemot 5:2): „Wie is Hasjem, dat ik naar Hem zou
luisteren?”

Vele mensen weigeren zich te onderwerpen aan een hogere autoriteit
die voorschriften afdwingt die we niet prettig vinden. Voorschriften
die we logisch vinden om na te volgen en die overeenkomen met
onze gewoonten, daarmee hebben we geen moeite. Maar die
voorschriften opvolgen is nog niet „luisteren naar Zijn stem.” Echter,
iets doen wat we niet logisch of niet prettig vinden, maar alleen
omdat Hasjem het ons beveelt, dat is Zijn avoda.

G-d zit niet alleen in het begrijpelijke, in het natuurlijke en/of het
wetenschappelijk bewezene. Maar juist in al dat onbegrijpelijke,
ongrijpbare.
Daarom praten we over zoveel wonderen tijdens de seder.

Pesach is het feest van de bevrijding maar ook van de gebondenheid.



De vier vragen duiden daarop: twee ervan wijzen op de vrijheid (het
leunen en indopen), en twee andere vragen wijzen op de gebonden-
heid, gesymboliseerd door slavernij (matsa en maror)

Maar vrijheid is gebondenheid. Hoe meer je jezelf kunt binden, des te
vrijer ben je van je slechte eigenschappen en van anderen die wat van
je willen.

Wij vieren de onafhankelijkheid van onszelf. Het Joodse volk is niet
geëvolueerd, maar het is plotseling uit een ander volk genomen, zoals
Hij de wereld geschapen heeft.

Rav en Sjmoeël hebben het in de Talmoed over twee soorten
bevrijding: een fysieke en een geestelijke bevrijding.
Als we nu weer bevrijd worden, zullen het ook beide soorten
bevrijdingen zijn.
De Maharal schrijft in Netsach Jisrael dat voordat de masjiach ben
David komt, de masjiach ben Joséf komt, die een fysieke bevrijding
brengt op geestelijk gronden: een verlossing die gebonden is aan deze
wereld, met middelen van deze wereld.
Pas als we daarvan loskomen, zijn we echt vrij.
We verlangen vaak naar te veel aardse zaken. Goede gewoonten zijn
niet echt ingegeven door de nefesj Elokiet. Zelfs de behoefte aan
Tora-leren, alleen om te weten, is voldoen aan een lager instinct op
geestelijk niveau.
Volledig vrij zijn, dat moeten we ieder jaar weer leren en beleven.


