
Waar is Eliahoe? 

 

Als kleine jongen was Pesach het favoriete Feest van Joav. Terwijl zijn moeder 

het huis schoonmaakte ruimde hij zijn kamer op en daarna gingen ze samen het 

zilver poetsen. De hele Pesach week wilden zij geen brood in huis hebben en 

alleen matses eten. De avond voor Pesach liepen Joav en zijn vader met een 

kaarsje door het huis om de laatste broodkruimels te zoeken. Zijn moeder liet 

altijd wat kruimeltjes liggen zodat Joav die nog met een veer op kon vegen. 

De volgende avond ging de hele familie om de mooi gedekte tafel zitten voor de 

seder. Een tafel vol, Joav, zijn vader en moeder, zijn opa en oma, zijn twee 

broers, zijn kleine zusje Anat en oom Amir en tante Rivka met hun vier kinderen. 

Joav vond het prachtig als zijn opa uit de hagada las over hoe de joodse slaven 

vrije mensen werden. Hij luisterde naar Anat, de jongste aan tafel, als die het Ma 

Nisjtana zong: ‘waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?’ 

Terwijl de volwassenen nog zaten te eten, gingen Joav zijn broers, neef en 

nichtjes vast zoeken naar de afikoman. Opa had dat stukje matse verstopt en 

zonder dat konden ze niet verder met de seder. Maar het leukste vond Joav het 

als hij de deur mocht openen zodat de profeet Eliahoe kon binnenkomen. Terwijl 

Joav de deur opzette, vulde vader de zilveren beker met wijn en dan zong 

iedereen Éliahoe hanavi’ om de profeet welkom te heten. Voor hij de deur weer 

dicht ging doen keek Joav altijd naar de beker wijn en altijd leek het of er een 

klein slokje uit was gedronken. 

Ieder jaar weer zat Joav met zijn familie om de sedertafel. De kinderen werden 

ouder en trouwden maar ieder jaar kwamen ze bij elkaar voor de seder. Joav 

leerde zijn eigen dochtertje het Ma Nisjtanna en zijn zoon zocht naar de 

afikoman. Ieder jaar werd ook de beker wijn voor Eliahoe gevuld en de deur wijd 

open gezet. 

Jaren gingen voorbij. En op een avond vlak voor een volgend Pesach besefte 

Joav dat hij een vraag had. Een vraag waar hij al een tijdje over nadacht en 

waarop de rabbijn misschien een antwoord wist. ‘Rabbijn Channa ik vier al mijn 

hele leven Pesach, ook samen met mijn kinderen seder ik ieder jaar. En ieder 

jaar openen wij de deur voor Eliahoe. Maar ik heb Elijahoe nooit gezien! Hoe ziet 

Eliahoe eruit? Hoe herken ik hem als ik hem ooit zie? Ergens in onze boeken 

staat toch wel het antwoord op mijn vraag? 

De rabbijn keek Joav vriendelijk aan en zei: ‘Joav jij wilt Eliahoe zien. Ik weet op 

welke manier dat kan. Je kent de familie Harari die gevlucht is uit Syrie en hier 

net is komen wonen?’ ‘Ja die ken ik wel’, zei Joav. ‘Dan wil ik dat je naar hen 

toegaat en hen uitnodigt voor jullie seder. Voor ze hier kwamen hebben ze nooit 

kunnen sederen daarom wil ik dat je ze alles leert. Vertel ze hoe het joodse volk 

slaaf was in Egypte en daar samen met Mosjee wegging om in het Beloofde Land 

als vrije mensen te kunnen wonen. Eet samen met de Harari’s de matses de 

maror en de charoset. Zing alle liedjes uit de hagada en open de deur voor 

Eliahoe.’ 



Op weg naar huis ging Joav meteen de familie Harari uitnodigen die heel blij was 

met de uitnodiging en graag kwam. Thuis gekomen schoven Joav en zijn vrouw 

een extra tafel aan hun al gedekte sedertafel, maakten nog meer lekker eten 

klaar, zorgden voor voldoende glaasjes om viermaal wijn uit te drinken en voor 

iedereen een hagada. 

Het werd een prachtige sederavond. Met veel verhalen, zingen, matses eten en 

natuurlijk de deur voor Eliahoe openen. Joav keek vol verwachting naar de open 

deur en daarna naar de gevulde beker wijn voor Eliahoe hanavi. Zou hij de 

profeet nu eindelijk zien? Zoals ieder leek er uit de beker wijn een beetje 

gedronken te zijn maar zoals altijd zag Joav niemand. 

De volgende dag ging hij teleurgesteld terug naar de rabbijn. ’Rabbijn Channa ik 

heb precies gedaan wat u zei. We hebben de Familie Harari uitgenodigd en 

samen gesederd. Dat was heel gezellig en speciaal. We hebben afgesproken dat 

ze nog vaker komen om Sjabbat en de andere chagiem te vieren. Maar Eliahoe 

heb ik niet gezien.  

Rabbijn Channa glimlachte, pakte een spiegeltje van de kast. ‘Joav’, zei ze ‘ik 

weet zeker dat Eliahoe dit jaar bij jullie seder was. Maar natuurlijk kon je hem 

niet zien.’ Toen gaf ze het spiegeltje aan Joav. ’Kijk hier maar eens in en dan zie 

je het gezicht dat Eliahoe gisterenavond had.’ 
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