בס’’ד

5776 Soekot-2 - Over Hosjanna Rabba

Dit jaar hebben we de gelegenheid om over Hosjanna Rabba te spreken. Morgen is het
zover. Zelfs in onze traditie, die toch wars is van mystiek, hangen morgen de witte kleden
voor, is het Sefer Tora wit en worden melodieën van de hoge feestdagen gebruikt.
Wat is de status van deze dag in verhouding tot Rosj HaSjana en Jom Kippoer? De
Lewoesj geeft hier een heel bijzondere verklaring voor.
De periode van de eerste dag Elloel tot Jom Kippoer is 40 dagen. Van Rosj HaSjana tot
Hosjanna Rabba 51 (51 is na in de getallenwaarde).
Er zijn dus altijd 11 dagen tussen Jom Kippoer en Hosjanna Rabba . Op Jom Kippoer
vorig jaar heeft Hasjeem de rechtspraak van Rosj HaSjana over ons gesproken, op Jom
Kippoer bestempelt.
Hoe lang is die rechtspraak geldig? Eén jaar. Maar, zo zegt de Lewoesj, er zijn twee
soorten jaren: een maan- en een zonnenjaar. Jom Kippoer dit jaar eindigt het maanjaar.
Op Hosjanna Rabba (in de meeste jaren, zo rekent hij ons voor) het zonnejaar, dat is
immers 11 dagen langer dan een maanjaar.
Wat betekent dit? Het maanjaar is het jaar zoals Hasjeem heeft voor geschreven aan
Mosjé in Egypte: 'Deze maand zal je tot eerste maand zijn'. Het zonnenjaar heeft
Hasjeem in de natuur vastgelegd.
En tesjoewa is, zoals we weten, ouder dan de wereld en heeft dus haar plaats in beide
jaartellingen.
Aan deze bijzondere verklaring van de Lewoesj kunnen we toevoegen dat Jom Kippoer
over onze Roechnioes gaat. We zijn bezig met tesjoewa door het noemen van alles wat
we fout hebben gedaan in de 613 mitswot.
Uiteraard heeft dat effect op onze wereldse situatie, de gasjmioet. Maar dat toont zich in
het zonnenjaar, in de 'natuur'.
Vandaar dat we op Hosjanna Rabba , de Jom Kippoer van onze gasjmioet, alle aandacht
geven aan het water, regen: gesjem, het symbool en de voorwaarde voor aardse
voorspoed.
De gezera die Hasjeem vorig jaar op Jom Kippoer over ons heeft bestempelt eindigt op
Hosjanna Rabba , dan beslist Hij weer over onze welvaart voor het volgend jaar. Maar de
basis voor alles is onze relatie met de Tora en de mitswot. En daarom is Jom Kippoer veel
belangrijker.
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