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Deraas Jom HaKipoeriem 5780 
 
 
Kahal Kados, 
 
Vanavond zijn we weer allen aanwezig voor Sjemang Kolie en Kal Nidree en 
beginnen we met deze spirituele en diepgewortelde bewoordingen, in deze 
wereldunieke Snoge, onze 5780ste Kipoer.  
 
Kal Nidree, is een smeekgebed aan de Almachtige, om ons los te maken van 
uitgesproken beloften die we onbewust niet zouden zijn nagekomen en dat 
ons te willen vergeven. De originele melodie werd, rond het jaar 1500 
geschreven door een Sefardische componist, die geïnspireerd was door de 
auto-da-fé van Don Manuel Di Sevilla, een Marano of schijnbekeerling, die 
in het Spaanse Castilla werd opgepakt bij een inval van de Inquisitie tijdens 
zijn preek op valavond van Kipoer, waarbij hij tegen de clandestien samen 
gekomen zei, dat Kal Nidree hen tevens ook losmaakt van de afgedwongen 
beloften aan de katholieke kerk en dat de Heer hun die vergeeft.  
 
Voor ons als Portugese nakomelingen geeft daarmee deze dienst ook aan dat 
wij, ongeacht onze uiterlijke manier van leven, innerlijk altijd Joods blijven. 
Daarom is ook niemand van ons bereid deze dienst te missen, want elk jaar 
op Kipoer dient Kal Nidree als ons ultieme bewijsvoering voor ons Joods zijn.  
 
Velen van ons beleven hun Jodendom in hun eigen tempo en op hun eigen 
manier, beginnend met Briet Miela of besnijdenis, op de achtste dag en 
eindigend met de Mietswa op Beth Chaïm te Ouderkerk, op de laatste dag, 
maar altijd met tussenin onder meer jaarlijks Kipoer, dat de schakel vormt 
in de ketting van ons Joods bestaan. 
 
De vraag is, waarom men Kipoer begint, met de Heer om vergiffenis vragen, 
uitgerekend voor onze onbewust niet nagekomen beloften. Waarom net 
daarvoor prioriteit geven, boven de hele lijst van andere mogelijke fouten die 
we zouden hebben kunnen begaan? 
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Maar volgens Koning David in Psalm 144, ligt net dat inderdaad centraal in 
het Jodendom. Hij formuleert er zijn bekende definitie over de andere 
volkeren: mensen die het niet zo nauw nemen met het enkel spreken van 
absolute waarheid en met het nakomen van hun gemaakte beloften.  
Voor de machtigste van onze Koningen is dus integriteit een samenvattend 
essentieel kernbegrip van het Jodendom. Alle andere normen en waarden, 
geboden en verboden, komen inderdaad op de tweede plaats. 
 
Kipoer is een dag waarbij we reflecteren op ons gedrag. Een dag waarbij we 
een jaar terugblikken en een jaar vooruitkijken. Maar om inzicht te krijgen 
en zich mogelijk aan te passen, moet je inderdaad beginnen met een oprecht 
eerlijke zelfanalyse.  
 
Geen wonder dus dat de dienst op Kipoer uitgerekend begint met Kal Nidree. 
Want enkel met een oprecht eerlijke zelfanalyse kunnen we een nog 
verbeterde versie van onszelf creëren, waarbij wij resulteren in een nobeler 
mens en een gemotiveerder Jood. Onze Gemeente draagt sinds haar 
stichting de combinatie van traditie en tolerantie hoog in het vaandel. Dit is 
precies het perspectief van Kipoer: zich ontpoppen tot een gemotiveerdere 
Jood en een nobeler mens. 
 
Mogen we allen, hier aanwezig, alsmede onze broeders en zusters 
wereldwijd, een voorspoedig en gelukkig jaar tegemoet gaan, of zoals wij het 
traditioneel zeggen: Boas entradas de jejum e muitos anos. Que Deus 
escrivao im livro de vidas. 
 

 

 

 

 


