5775 Chajee Sara - Wees een voorbeeld
In de haftara van deze week lezen we het verhaal van Adoni'jahoe.
Sjelomo was de opvolger van David. Dit was bekend bij iedereen. Toch probeerde
Adoni'jahoe, de oudste zoon van David, koning te worden.
Dit deed hij vlak voor het overlijden van zijn illustere vader. En even leek het te lukken
totdat de moeder van Sjelomo, die niet de moeder van Adoni'jahoe was, ingreep.
Over de reden waarom deze oudste prins zich niet neerlegde bij het onvermijdelijke, is de
haftara duidelijk: 'en zijn vader had hem, zo lang als hij leefde, nooit terecht gewezen en
gezegd: ‘wat doe je nu?'.
De eenvoudige uitleg is als volgt: David had zijn zoon nooit de les geleerd over zijn gedrag
en daarom dacht deze zoon dat hij kon doen en laten wat-ie wilde. Dit is natuurlijk een
waarschuwing voor iedere vader, moeder of leraar.
Maar op een ander niveau staat hier een belangrijke andere les voor iedereen. Een
boodschap die ook aansluit bij de parasja van deze week. In de parasja lezen we namelijk
hoe Rivka en Jitschak elkaar 'vinden'.
Helemaal aan het einde van dat verhaal zien we hoe Jitschak zijn nieuwe bruid in de tent
van zijn onlangs overleden moeder Sara brengt. En onze Wijzen leggen uit dat dit het
moment van de waarheid was voor Jitschak.
Zou Rivka gevoel hebben voor de persoonlijkheid van Sara? Zou zij het voorbeeld dat
haar aanstaande schoonmoeder had gegeven respecteren en - meer nog - een deel van
zichzelf maken? In dat geval was zij inderdaad de geschikte vrouw voor Jitschak.
Iedereen heeft ouders en die hebben ons allemaal heel veel meegegeven. En het is
prachtig om hun voorbeeld tot onze leidraad te maken.
Maar als je vader David is, dan is dat nog veel meer, dan is dat een verplichting. Maar zo
voelde Adoni'jahoe het niet. Dat hij zo een vader had, had hem in zijn leven nog nooit
terechtgewezen. En dat bracht hem tot zijn misdaad.
Wij moeten leren van onze aartsvaders en het mooie en waardevolle dat onze ouders ons
voorleven of voorgeleefd hebben, koesteren.
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