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Israel 70 jaar 

Conferentie 4-6 mei 2018 

7 mei special dag voor Joden en Arabieren 

 

WAAROM BLAZEN WIJ TIJDENS DE CONFERENTIE DE SJOFAR? 
 

 
 

In de Tora is het blazen op de sjofar onder meer een alarmsignaal voor oorlog. Het gaat daarbij om de strijd 

tegen onze lagere driften. De sjofar herinnert ons aan de dag van de Hemelse berechting. Zijn we gestegen op 

de ladder van onze spirituele ontwikkeling? 

Toen wij de Tora kregen op de berg Sinaï was er veel en sterk sjofargeluid te horen. Op Rosj HaSjana nemen 

we de Tora opnieuw aan. De Tora zet ons aan tot spirituele groei. 

Bij de kroning van een koning wordt er op trompetten of bazuinen geblazen. Op Rosj HaSjana kronen wij 

God tot Koning van de wereld. Dit houdt in dat we ons voornemen om God blijvend te gehoorzamen. 

Het blazen op de sjofar herinnert ons aan de Offerande van Isaak, de Akedat Jitschak. Waarom moeten wij 

God aan de Akedat Jitschak herinneren? God herinnert zich toch altijd alles? Eigenlijk helpen wij 

voornamelijk onszelf door ons deze geschiedenis te herinneren. De sjofar brengt ons in herinnering hoe 

Abraham bereid was om alles te doen voor God. Als wij ons dat realiseren, proberen wij zoveel mogelijk op 

Abraham te gaan lijken. 

 

Wij zoeken nog steeds mensen die graag tijdens de conferentie in 2018 de sjofar willen blazen. Onze intentie 

is om tijdens de conferentie 70 sjofars tegelijkertijd te laten blazen om ons te herinneren aan de belofte van 

God aan Abraham, Isaak en Jakob.  

Als je een sjofar hebt en je kunt goed blazen, stuur dan een e-mail naar (mokhtar.cornerstone@gmail.com). 

 

Mochtar Essid 
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