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De joodse Nieuwjaarsdag is een ernstige dag waarbij men alle verkeerde han-
delingen in het afgelopen jaar en het schuldig zijn tegenover God in herinnering 
brengt. Men blaast op de sjofar,wat wil zeggen:”Onderzoekt uw daden, komt tot 
inkeer en denk aan uw Schepper” De sjofar is een hoorn van een ram of een an-
der rein dier, waaruit de pit is gehaald, zodat de hoorn van binnen hol is. Van de 
spitse kant wordt de punt afgesneden en dit gedeelte wordt aan de mond gezet. 
De ramshoorn herinnert aan het verhaal van het offer van Abraham wat weer een 
heen wijzing is naar de Messias. 

Naast de ernstvan de dag, is de nieuwjaarsdag een feestdag. Enkele symbolische 
handelingen van deze dag zijn het eten van appels met honing. Ook eet men 
de rode zaadjes die binnen in de granaatappel zitten waarbij de wens wordt uit-
gesproken dat we vol zullen zijn van het doen van goede daden zoals de vele 
zaadjes in de granaatappel. Ook wordt er vis gegeten. Men bidt, dat we  niet de 
staart zullen zijn maar de kop wat volgens de  rabbijnen betekent dat we die din-
gen moeten bedenken die van boven zijn en niet van deze wereld. Men wandelt 
die dag langs stromend water, waarbij Micha 7:18 -20 wordt geciteerd: “Gij zult 
al onze zonden werpen in de diepte van de zee”.
In het hoofdgebed van deze dag wordt niet allen voor het heil van Israël gebeden 
maar voor het heil van alle mensen op aarde, een prachtig gebed.
Het geeft iets weer van het mooie karakter van de Joodse godsdienst.

Yom Kipoer
De eerste 10 dagen van het Nieuwjaar noemt men de dagen van inkeer. In deze 
tijd probeert men goed te maken want men anderen aangedaan heeft. Er wordt 
veel gebeden en gevast en meerdere malen klinkt het gebed: “Vader,  wij heb-
ben gezondigd, wees ons genadig”. De tiende dag van inkeer is Jom Kipoer de 
Grote Verzoendag. Op deze dag wordt er absoluut gevast, dus niets gegeten of 
gedronken. De vasten dag begint bij zonsondergang 
en duurt 24 uur tot de volgende avond. In de syna-
goge wordt het Kol nidre lied gezongen. 

Het gebed is nog voor de verwoesting van de Tem-
pel ontstaan. Een prachtig gebedslied wat tot 
uitdrukking brengt wat er in het hart van het Joodse 
volk leeft. Daarna volgen de gebeden voor alle 
tekortkomingen.

Men loopt op pantoffels of vilten sandalen in plaats van leren schoenen, dit om 
tot uitdrukking te brengen dat de mens zonder enige waardigheid van zichzelf 
v00r God verschijnt. Nu we weer in Jeruzalem wonen, konden we dit jaar naar de 
Klaagmuur lopen. Het was zeer indrukwekkend om zoveel mensen te zien op het 
plein voor de muur die het uitriepen naar Adonai  (Onze Heer).

Verschillende mensen gaven ons een kaart met een aantal versen uit Psalm 18. 
In vers 29 staat:“Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Here, mijn God, doet mijn 
duisternis opklaren”. Dit heeft ons bemoedigd om te bidden met dit vers i.v.m. 
mijn ogen. Het bidden van Gods woord heeft een krachtige werking, in Jesaja 
55:11 staat dat zijn woord niet ledig wederkeert. Dat betekent niet dat we alles 
naar onze eigen wensen ontvangen maar naar Zijn liefdevolle wijze wil.

Ons gezin
Met ons gezin gaat het goed. We genieten van de kleinkinderen. Onze jongste 
Noam (Aangenaam in het Hebreeuws) is flink ondeugend. Ze komen deze shabat 
weer een nachtje slapen en vinden het prachtig om hier in de omgeving langs de 
oude spoorweg van Jeruzalem te wandelen. De weg wordt niet meer voor de 
trein gebruikt en ligt in de buurt van een prachtig natuurgebied. langs het pad 
staan oefentoestellen, waar ze samen met oma en opa van harte meesporten. 
Onze schoonzoon Itay krijgt langzaamaan meer werk, waar we langere tijd in-
tensief voor gebeden hebben. Mooi was het te horen dat hij ook met Elizabeth 
voor deze situatie gebeden heeft.

Moran woont al langere tijd in een beschermde woonplek. Ze redt het aardig en 
heeft een leuke baan in een soort van “kruidvat winkel” waar ze haar heel erg 
waarderen. De woonsituatie is niet altijd makkelijk voor haar. We bidden dat ze 
uiteindelijk op een plek terecht komt waar ze zich langere tijd echt thuis voelt.

Hanna is erg druk met haar werk als ontwerpster in het grote bedrijf Keter.
Ik was helemaal verbaasd toen ik deze week hoorde dat ze eindverantwoordelijk 
is voor een project van grote financiële omvang. Ze is ook vaker in het buitenland 
in verband met tentoonstellingen van dit grote bedrijf. Toen we in Holland waren 
zagen we ineens bij Blokker producten staan, die Hanna heeft ontworpen. Heel 
leuk om dat zo plotseling te ontdekken.

De feesten
Het was gezellig druk in Jeruzalem deze afgelopen maanden met de 
gebruikelijke feestdagen, zoals Rosh ha shana(Joodse Nieuwjaar), Grote 
verzoendag ( Yom kipoer) en het Loofhuttenfeest.

Appel en honing
Deze lekkernij wordt veel gegeten op Nieuwjaarsdag 
(Rosh Hashana) waarbij men elkaar een goed en een 
zoet of aangenaam Nieuwjaar wenst. Het doet ons 
denken aan Psalm 19:10 en 11 waar staat dat de bepal-
ingen van de Heer waarachtig zijn meer te begeren dan 
goud en zoeter dan honing.


