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Het respect voor Abraham en de les daaruit voor ons. 

 

Eerwaarde vrienden, de Zikna community door geheel Nederland. 

Rosj Hasjana is  dag van de schepping van de wereld, het moment waarop Adam en 

Eva eens de eerste stappen hebben gezet op deze planeet. Het was  ook een dag vol 

drama. Meteen die eerste dag gaat alles mis, want beiden eten ze van de verboden 

vrucht en worden ze uit het hof van Eden gezet. Ze zijn verbannen, voor altijd. 

De Tora voorlezing tijdens de dienst in sjoel gaat daar niet over. We worden 

meegenomen naar Abraham en wat hem overkwam. We kunnen begrijpen dat we 

lezen hoe hij Yishmael uit het huis moet zetten om de Joodse toekomst veilig te 

stellen, maar waarom  lezen we ook over de discussie tussen hem en de koning van 

Filistijnen over de bron die Abraham had gegraven, maar hem weer was ontnomen. 

Wat heeft dat met Rosj Hasjana te maken? Daar is ook niets dramatisch aan? 

Toch geeft de Thora ons hier iets mee. De koning van de Filistijnen, Awimelech begint 

zijn woorden met de statement: ”God is met jou in alles wat je doet”. 

Hiermee geeft de Tora ons iets aan! 

Het verhaal van  Adam en Eva is prachtig, het is spannend, maar het gaat over 

dramatisch menselijk falen. 

Rosj Hasjana is niet een dag van menselijk falen. Het gaat er niet om om de fouten die 

we maken nog eens in het spotlight te plaatsen . 

Nee, het gaat om wat Awimelech  opmerkt. Het gaat om het hebben van een relatie 

met God. Het gaat om het hebben van respect voor God en het zichtbaar maken van 

God in je eigen leven. Daar komt de koning Awimelech op af. Hij heeft respect 

gekregen voor Awraham in de affaire rond Sara toen Sara was geschaakt. Nu ook 

weer ziet hij wat er met Yishmael geschied. Dan denkt hij. Hier is een man die leeft 

met God. Hier is een man voor wie God niet een wezen in de hemel is maar iemand 



met een day to day boodschap opdracht en taak. Deze man, Awraham leeft ernaar. 

Dat is de core, de essentie van zijn leven. 

Dat is de  echte boodschap die Rosj Hasjana ons moet meegeven. 

Zijn wij dan als Avraham? zult u vragen. Nee zeker niet. Maar wat we moeten en 

kunnen meenemen van dit verhaal is één woord: authenticiteit.  

Authenticiteit is in deze tijd een moeilijk iets. Waar is dat te vinden? Wat we veel 

eerder vinden zijn whats-appende mensen, of mensen die twitteren of facebooken 

om de laatste roddel of opmerking van een ster aan elkaar door te brieven. 

Dat klopt.  

Neerleggen? 

Daarom juist deze boodschap. 

Voor u en ook voor mij. 

Dat is wat 6 jaar Zikna mij heeft gegeven. Proberen er echt voor mensen te zijn, hun 

iets echts mee te geven. Dat kan soms is 10 of 20 seconden. Maar daarmee geven we 

iets echts.  

Ik ben dankbaar dat God mij dit podium heeft gegeven. Met en door dat podium heb 

ik velen iets kunnen aanreiken. Diezelfde velen lieten het ook merken als ze vonden 

dat ik tekort schoot. Ook daarvoor mijn dank, ik ben er door gegroeid. Mijn diepste 

waardering voor allen die ons steunen, zonder u gaat het niet. 

Moge Hasjem de gehele Zikna community een gelukkig en gezond 5777 geven. Een 

jaar waarin we kunnen doorgaan met ons werk. Een jaar van bezoeken door heel 

Nederland, naast de vele contacten in Amsterdam uiteraard. Een jaar met workshops,  

Soekot-  en andere feesten, een succesvol diner in Zwolle op 9 november,   een 

betekenisvolle reis naar Polen en nog veel meer. 

Als u blijft klikken naar deze website kunt u blijven meedoen. 

In gezondheid 

Tot ziens 

Sjana Towa 

 

Shmuel en Miriam Katz  

Rosj Hasjana 5777/2016 

  


