Vraag:
Wij willen graag de Sjabbat op de juiste manier en tijd invullen. Toch rijzen er enkele vragen.
Misschien dat u ons hier wat meer over kunt vertellen. Volgens joodse traditie begint de sjabbat
bijvoorbeeld in juni om 20.30 uur. Volgens de meteorologische tijdsrekening om 22.04 uur.
Vanwaar en waarom dit verschil?
Antwoord:
bedankt voor uw mailtje met de vraag hoe het nou zit met de juiste begintijden van de Shabat.
Weet u, volgens de Bijbel begint een dag bij zonsondergang en eindigt ook weer bij
zonsondergang. Natuurlijk is dit niet elke dag precies op hetzelfde tijdstip en dat kan ook niet, want
de ene dag kan het bijvoorbeeld eerder donker zijn of langer licht blijven dan de andere dag. Maar
als er in de officiële Luach (rabbijnse agenda) staat, dat de Shabat in het geval van uw voorbeeld
om 20.30 uur begint en de dag daarna om 23.08 uur eindigt, dan moet er wel een belletje rinkelen.
Het kan namelijk niet zo zijn dat de ene dag om 20.30 uur begint en de volgende dag pas ruim 2 ½
uur later. De vraag die ook u gesteld hebt in verband met de begintijd volgens de Joodse traditie
en de begintijd volgens de meteorologische tijdrekening is dus zeer terecht: Vanwaar en waarom
dit verschil?
Weet u, de rabbijnen hebben rondom de tijden waarop de Shabat begint en waarop hij eindigt een
veiligheidsmarge ingebouwd om te voorkomen dat iemand te laat begint en te vroeg eindigt.
Daarom hebben ze de officiële begintijd naar voren getrokken en de officiële eindtijd naar achteren
geschoven. Persoonlijk ga ik derhalve niet zo krampachtig met deze tijdstippen om. Volgens de
oude traditie begint de Shabat als er drie sterren aan de hemel zichtbaar zijn, ook al is het nog niet
helemaal donker.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

