
סדב  

What’s in a knife? 
De afgelopen weken hebben ons zowel hier als in Israel heftig in beroering gebracht. We zitten als 

het ware vastgenageld aan het nieuws……………………………wat gaat er nu weer gebeuren? Ik heb 

gepoogd om hier iets voor mezelf mee te doen. Misschien dat deze blik in mijn nesjama u ook iets 

helpt. 

Zinloos. Zinloos geweld in Jeruzalem, Migdal Haemek, Afula Tel Aviv. Gedreven door haat, er zeker 

van dat er genoeg media zijn die in leugens geloven 

Zingeving. Ik denk terug aan dat moment dat we op reis in Polen bij een van de monumenten met 

ons 25 en in een grote kring stonden en samen zongen. Hatikwa……….. Ani maamin ………… bo-i 

besjalom. Toen was er verbondenheid, kracht en emoena 

Zinloos. Economische integratie. Een bevolkingsgroep die volop kansen krijgt. Goede banen krijgt en 

die gebruikt om andere levens te verwoesten, mensen te verminken. 

Zingeving. Rabbijn Yeshaya Krishevski die omkwam in Geula zorgde ervoor dat als hij een bracha zei 

er altijd iemand was die ameen kon zeggen. Iedere bracha was een verbinding tussen hemzelf 

hashem en zijn medemens. Hij vraagt ons nu slechts één ding, mensen blijf verbonden  

Zinloos. Een speech in Congres , de analyse van het bijna 200 pagina’s tellende document. 

Persconferenties. De muur van de BDS beweging. Jezus was een Palestijn. 

Zingeving. De kracht van het shabbosproject in 9 steden in 21 sjoels in Nederland allemaal samen. 

Hier in Nederland rekenen we op 25000 deelnemers in de hele wereld op 2.500.000 . 2.500.000 maal 

sjabbat sjalom, maal esjet chajil, maal lechajim. www.Shabbosnl.org 

Zinloos. Irak Syrië Bet Lechem Syrië. Voor christenen, joden, net 3% anders denkenden is geen plaats. 

Het leven zinloos, de persoon rechteloos. Het westen neemt een miljoen op zonder een dankjewel 

vanuit Koeweit Dubai Abu Dabi, daar wordt alleen weer een gebouw van 850 meter hoog gepland  

Zingeving. Jesjaja Hanawi  schrijft in hoofdstuk 1 de tempel is gebleven als een hutje in de wijngaard 

als een schuilplek in een veld met courgette. Maar in hoofdstuk 57 heeft hij een visie van een bet 

tefilla een gebedshuis voor alle volkeren. Laten we beginnen met in ons hart een plek te geven aan 

iedereen. 

Zinloos. We hebben 70 jaar gebouwd aan een nieuwe joodse samenleving in Nederland. Hoeveel 

plek Is er nog voor? Hoe gaat de landkaart van joods Amstelland eruit zien? Blijft het dawenen met 

marechaussees? 

Zingeving. Ga door met bouwen. Maar besef ook dat   David tegenover Goliat niet om kracht maar 

om spirit, niet om het wapen maar om de overtuiging ging. Maar ook dat de profeet Jona eens te 

horen kreeg dat een volk wat goed doet ook goed krijgt. 

Het Iwrit woord voor mes is sakin. סכין In getallenwaarde 140. Dat is ook de getallenwaarde van het 

woord קם wat opstaan betekent. 
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