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Verklaringen op de Tefilla - 11
De achtste beracha: Refa’énoe
Wij vinden dat onze chachamiem een specifieke reden hebben voor de volgorde van de
berachot. We spraken daar al eerder over. Dat de beracha die over de genezing gaat op
de achtste plaats komt, wordt door iedereen in verband gebracht met de briet mila die
immers op de achtste dag plaats heeft.
Er zijn drie soorten beth din, rechtbanken. Eén is het sanhedrin met 71 rechters dat alleen
in Jeroesjalajiem bestond. Een andere vorm is een beth din van drie dat overal mogelijk is.
En de derde is een beth din van 23 dat vanuit het sanhedrin werd aangesteld om recht te
spreken in de grotere steden De Misjna stelt dat een stad minstens 120 inwoners moet
hebben om daarvoor in aanmerking te komen.
De Talmoed (T.B. Sanhedrin 17b) legt uit waarom. Tussen de bewoners die een stad
tenminste moet hebben, somt de talmoed de Rofé, de dokter, op. Rasji merkt daarbij op:
‘om de briet te doen bij de kinderen’.
Opvallend, wij weten allemaal waar we een dokter voor nodig hebben. Dus waarom dat
beperken tot de briet mila?
Hier zit een stille wens achter. Wij weten dat we een dokter nodig hebben voor veel meer,
maar we wensen dat we hem alleen nodig hebben voor de briet mila. Een mitzwa die nu
eenmaal een heling vereist. Laten we hopen dat we de dokter nergens anders voor nodig
hebben.
Maar, helaas, dat is niet zo.
En mensen worden ziek en behoeven genezing. Een proces dat altijd doorgaat. En de
vraag wordt gesteld: Het is toch ook Hasjem Die ziek maakt? Dus wat heeft het voor nut
om te vragen om genezing?
Wij zeggen in deze beracha:  כי תהילתנו אתה, want U bent Degene die wij bedanken..
De Steipler, een grote tsaddiek uit de tweede helft van de 20e eeuw, zei eens: ‘mensen
komen bij mij een beracha vragen als ze ziek zijn, maar bedanken de dokter als ze gezond
worden’.
Net zoals wij in de Tora vinden dat onze aartsmoeders onvruchtbaar waren opdat zij
zouden dawwenen, kan het zijn dat Hasjem ons ziek maakt om ons tot gebed en inkeer
aan te zetten. En als Hij ons dan geneest, dan zijn wij Hem dankbaar.
Doet de dokter dan niets?
De Gaon van Vilna die antwoordt dit als volgt: Een mens krijgt van de dokter een medicijn
en geneest. Maar er kan van alles fout gaan:
de ziekte is niet te genezen of je hebt dure medicijnen nodig uit verre landen of de dokter
is niet echt vakkundig of niet echt geïnteresseerd in jouw genezing. Als je geneest, ook
door je dokter, heeft Hasjem voor je gezorgd.
En daarom moeten wij altijd Hasjem vragen ons gezond te houden, en waar nodig, ons te
genezen zodat we Hem altijd daarvoor kunnen danken.
door Rabbijn N. Groenewoudt
6 februari 2021

