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Op een bepaalde manier is iedere Joodse gemeente, iedere kehilla te vergelijken met
onze aartsvader Ja'akow. Beth Ja'akow worden we ook wel genoemd. Ook de uitspraak
van onze Chachamiem dat Ja'akow nooit gestorven is, kan zo worden uitgelegd. De
persoon Ja'akow is gestorven maar de kehilla die hij gesticht heeft, klal Jisrael (uiteindelijk
ook een naam van Ja'akow) sterft nièt.
'En Ja'akow woonde in het land van zijn vaders', de openingszin van deze week. Ja'akow
had zoveel meegemaakt dat hij nu rust wilde. Hij had de strijd met Esav achter zich, met
zijn schoonvader, de dood van zijn geliefde vrouw Racheel, de nare episode met zijn
dochter Dina en de stad Sj'chem, waar we vorige week over lazen. Het was genoeg
geweest. Nu wilde hij rustig leven. Maar dat was niet voor hem weggelegd. Meteen
begonnen de problemen rond Jozeef en zijn broers die er uiteindelijk voor zouden zorgen
dat Ja'akow gedwongen zou worden in Egypte zijn leven af te ronden.
En Rasjie ziet hierin een waarschuwing voor iedereen, die te vergelijken is met Ja'akow. In
deze wereld is er geen rust voor Tzadiekiem, schrijft hij. Die is alleen te vinden in de 'Olam
Haba.
Als we dit vertalen naar onze gemeente is de boodschap duidelijk. Iedere kehilla heeft zo
haar ups en downs. Dat is een heel normaal proces. Maar je mag nooit denken: nu wil ik
wel eens rust. Nu is het goed. Want juist dan komen er problemen die je niet had kunnen
verwachten, uit een andere hoek, plots, geheel onverwacht. Terwijl als je de huidige
situatie niet accepteert omdat je altijd zoekt naar verbeteringen en vooruitgang, dan mag
je hopen dat er geen onverwachte zaken zich opdoen.
Dat is de taak van onze kehilla. Doorgaan met wat er nu is te verbeteren en uit te breiden.
Niet tevreden te zijn met de successen die er tot nu toe waren, niet tevreden zijn met het
overleven van de problemen die wij op ons gezamenlijke pad zijn tegen gekomen. Maar
stap voor stap doorgaan met groeien. Moge dat ons doel zijn in de jaren die voor ons
liggen.
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