
VII.  DE MARTELAREN VAN MAINZ

Mijn zielepijn zal ik uiten 
voor de resten van mijn kehilla. 
Klagen zal ik en treuren 
want de Almachtige heeft mij bitter gemaakt. 
Wees stil, let op mijn woorden en mijn gebed - 
als Hij mij maar wilde horen. (...)
De kruisvaarders verzamelden zich bij de poort
om de naam van die Hem waren overgebleven 
weg te vagen. 
Kleine kinderen riepen Hem aan met één stem: 
'Hoor Jisraël, de Eeuwige is onze God, 
de Eeuwige is één.' (...)
Zij verzamelden zich uit de steden eromheen
met zwaarden en pijlen, 
om onze woningen te bestormen.
De wreden vielen aan, met velen, terwijl binnen
de vromen vastten en bitter weenden.

Het huilen van de kinderen, hoe luid werd het!
Sidderend zagen zij hun broers, 
die werden afgeslacht;
de moeder bond haar zoon stevig vast 
- zijn beven mocht het offer niet ongeldig maken -
de vader zei de beracha, om zo het offer te heiligen.
Barmhartige vrouwen wurgden hun eigen kinderen,
reine maagden schreeuwden het opstandig uit,
bruiden kusten hun bruidegoms 
van wie zij zouden worden gescheiden.
Tijdens de slachting hielden zij elkaar innig vast.
(...)

Almachtige God, die in den hoge troont!
In vroegere tijden riepen de engelen U op 
een einde te maken aan één offer (bij het binden
van Jitschak). 
En nu, 
wanneer zo velen worden gebonden en afgeslacht,
waarom maken zij geen rumoer 
over mijn kleine kinderen?
Ach, Altijdzijnde God, wij vluchten toch 
naar de beschutting van Uw vleugelen. 
Wij blijven verlaten, eenzaam en lijdend achter 
omdat wij weigerden ons hoofd te buigen 
voor de gekruisigde, 
het lijk dat onder de voet werd gelopen.
Mogen allen die op hem vertrouwen 
beschaamd staan!
Wij verklaren Uw Naam één. U God, die alle lof
toekomt, die in de hemel woont, met eerbied en
vrees dienen wij U, dag en nacht. En nu, neem
wraak voor ons, U die bloed wreekt, Allerhoogste,
die op de troon van barmhartigheid zetelt.

DICHTER ONBEKEND
De tekst bevat het grootste deel van een selicha, een gebed
om vergeving, die de moord op de Joden van Mainz
beschrijft, gepleegd door de kruisvaarders op 27 mei 1096.
De Joden vluchtten naar de burcht van de bisschop, maar
weigerden zich te laten bekeren. 
Meer dan 1000 Joden werden die dag vermoord. 
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