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DE MOED OM te STRIJDEN
Denk je eens in dat je uitgekozen bent om een strijd voor de vrijheid en onafhankelijkheid
van jouw volk te leiden tegen een schijnbaar almachtige en onoverwinnelijke vijand. Net als
de leiders van de grote mensenrechten-strijden van de afgelopen eeuw heb je niets anders
in je arsenaal dan een ijzersterk vertrouwen in de beloften van een bevrijdende God, de
moed om je tegenstander te confronteren en de kunst om jouw volk te bezielen en te
mobiliseren via de tekenen en wonderen van de steeds stijgende overwinningen.
Dat is ongeveer de situatie die Mosjee aantreft aan het begin van sidra Waëra. God heeft
een relatie tot stand gebracht met Mosjee, die anders is dan die met de patriarchen en
matriarchen, omdat hij Gods werktuig bij het tot stand brengen van de staat Israel zal
worden. In Sjemot 6:6-7 doet God vier beloften aan Mosjee en de Israëlieten, die
gesymboliseerd worden in de vier bekers wijn van de Pesach seider:
1) de bevrijding uit de gedwongen zware arbeid;
2) de bevrijding ut de slavernij;
3) de verlossing dankzij de wonderbaarlijke demonstratie van de macht van God en
4) de “verloving” als volk van God.
De strijd zal langdurig en zwaar zijn. De Israëlieten luisteren niet naar hem, omdat zij allang
alle hoop hebben opgegeven. Mosjee twijfelt aan zijn eigen vermogen de Farao te
confronteren vanwege zijn “onbesneden lippen.” De Farao blijkt een ongelofelijk
hardnekkige en onverzoenlijke vijand te zijn. Dat is echter de essentie van de strijd. Wij
moeten het vermogen ontwikkelen om vertrouwen te houden in Gods beloften, een visie
voor de toekomst te delen en vertrouwen hebben in onze eigen mogelijkheden om
veranderingen tot stand te brengen.
Kèn jehie ratson – “moge dit in overeenstemming met Zijn wil zijn”.

Vragen voor discussie:
1. Wat zijn de gezamenlijke strijdpunten voor ons als joods volk heden ten dage?
2. Op welke wijze kun jij je identificeren met de problemen die Mosjee tegenkomt
in deze sidra?
3. Welke zijn volgens jou de problemen waar het progressieve Jodendom
op dit moment mee worstelt?
4. Zou je een gezamenlijke duidelijke visie kunnen formuleren voor ons als
joods volk anno 5771?
5. Wat verstaan wij onder een gezamenlijke visie voor Progressieve Joden
over de gehele wereld?
6. Hoe wordt de belofte van God anno 5771 begrepen?

