Rosj Chodesj Nisan 5780 – 26 maart 2020,

Beste mensen,
Allereerst wens ik u allen veel kracht, wijsheid, geduld en bovenal gezondheid!
Omdat ik verschillende vragen kreeg over de naderende Pesach heb ik gemeend
om e.e.a. in globale bewoordingen aan het digitale papier toe te vertrouwen.
• Hoewel sommigen aangeven nu juist alle tijd te hebben voor de Pesach
schoonmaak, zien anderen hier juist dit jaar erg tegenop. Aan hen die het
dit jaar ervaren als een te zware belasting, weet dat het wassen van de
gordijnen, de lampenkappen etc. niet echt nodig is. Geweldig dat dit
jaarlijks t.g.v. Pesach wordt gedaan, maar in feite zou u kunnen volstaan
met het verwijderen van het echte chameets en het grondig schoonmaken
en kasjeren van de keuken. Uiteraard moet het resterende echte chameets
verkocht worden hetgeen u kunt doen door een volmacht af te geven aan
ons opperrabbinaat om het voor u te verkopen.
• Omdat de zomertijd reeds zal zijn ingegaan met Pesach, zoals ook
voorafgaande jaren het geval was, kunnen we de feitelijke Sederavond pas
heel laat (na nacht, 21:12 uur!) beginnen. Voor velen met kleine kinderen
en voor ouderen werd dit voorafgaande jaren als een probleem ervaren.
Hoe werd dit toen opgelost? Er werd ruim voor nacht reeds aan tafel
gezeten, de kleine kinderen vroegen al het ma-nisjtana, de na-Seder met
alle gezangen werden naar voren geschoven, er werd verteld en dan na
nacht werd er versneld door de Hagada gegaan. De kleintjes sliepen dan al
vaak. Met andere woorden: de echte Seder begon weliswaar na nacht met
de vier bekers wijn etc., maar er werd een uitgebreide prelude ingevoerd.
Wat zou het dit jaar geweldig zijn om die prelude (tot het begin van Jom
Tov op woensdagavond 8 april om 20:05 uur) per zoom /skype of gewoon
met de telefoon te delen met alleenstaanden of met grootouders of met
gasten die u anders aan uw Sedertafel zou hebben gehad. Zo kunnen ze
dan toch meegenieten van de hoogtepunten!
• Het moge duidelijk zijn dat pikoe’ach nefesj, levensgevaar, of zelfs maar
de geringste twijfel hierover, alle beperkingen die de sjabbat of de Jom

Tov wetten ons opleggen, opheffen. Het leven gaat altijd voor, zonder
wikken of wegen!
Het bovenstaande heb ik met u gedeeld voor het onverhoopte dat we inderdaad
nog niet in de gelegenheid zijn samen de komende Sederavonden te vieren.
Maar natuurlijk hoop en dawen ik, en u ongetwijfeld met mij, dat we spoedig,
bimheera wejameenoe, verlost zullen zijn van deze plaag en überhaupt er een
eind zal zijn aan het galoet, het ballingschap, waarin we leven en dat we vol
vreugde in vervulling zullen mogen zien gaan: lasjana haba’a bieroesjalajim –
het komende jaar in Jeruzalem.
Veel sterkte, gut sjabbat en blijf gezond!

Binyomin Jacobs. Opperrabbijn.
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