PARASHAT BEREESJIET
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Bereesjiet
Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parasjat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Tora: Bereesjiet/Genesis 1:1 – 6:8
Haftra: Jesha’jahoe/Jesaja 42:5 - 43:10
Brit Ha-Chadasha: Jochanan/Johannes 1:1-5,
Ha Kolam’iem/Kolossensen 1: 15-16

Bereesjiet 1:1-5 is de hoofdgedachte!
BEREESSJIET (In een begin): schiep Elohiem (G’d) ha-shomajim “ de hemelen” en ha-aretz “de aarde”.
De aarde nu was toho vavoho (woest en ledig), en duisternis lag op de vloed, en de Roeach Elohiem
(Geest, Adem Gods) zweefde over de wateren. En G’d zeide: Er zij licht; en er was licht [Tehillim 33:6,9]. En
G’d zag, dat het licht goed was, en G’d maakte scheiding tussen or (licht) en choshech (duisternis). En G’d
noemde het licht Jom (dag), en de choshech noemde Hij Laila (nacht) Toen was het erev (avond) geweest
en het was boker (morgen) geweest: Jom echad “dag één, de eerste dag.”, (Markos 16:2). - Vertaalt uit de
Orthodox Jewish Bible (OJB)
De eerste parasjat van een nieuwe cyclus.
Bereesjiet is de eerste parashat van gehele Tora, telt 146 pesoekiem, verzen, 1931 woorden, 7235 letters
en is hiermee de achtst na langste parasja.
Simchat Tora ligt net achter ons. We zijn overgegaan in een nieuwe cyclus. Ook weer deze nieuwe cyclus
mogen wij opnieuw de Tora lezen en opnieuw gaan begrijpen. Iedere nieuwe cyclus heeft Hasjem weer
nieuwe schatten voor ons klaarliggen. Dit krijgen wij gratis en voor niets! Vorige jaar hebben we het gehad
over de twee eerste kinderen van Adam en Chava genaamd: Kaïn en Hevel. Op een dag brengen beiden
een offer voor G’d; dat van Kaïn wordt niet aanvaard, dat van Hevel wel. Kaïn doodt zijn broeder; hij wordt
veroordeeld, om over de wereld te zwerven.
Korte samenvatting van deze parsje
De Tora begint met de creatie van alles wat bestaat, o.a. duisternis en licht, de hemellichamen, water en
land, alle planten en dieren en tenslotte mensen. Hasjem schiep dit alles uit het niet. Adam en Chava
woonden in het Paradijs, de Tuin van Eden. Deze sidra draagt de naam ‘In een begin’ = B’reesjiet. Dit
geschiedde in zes dagen; op de zevende dag heeft Hasjem gerust. G’d vaardigde één verbod uit: het eerste
mensenpaar mocht niet eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. De slang brengt Eva ertoe toch
een hap te nemen van een vrucht van deze boom en geeft ook Adam ervan. Zij worden verbannen uit de
Tuin opdat zij niet ook van de Boom van het Eeuwige Leven nemen. Vanaf dat moment moeten zij hard
werken om in hun onderhoud te voorzien en de vrouw(en) zullen met pijn kinderen krijgen.
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Werken is een opdracht die de mensheid vanaf het begin gegeven is.
De mens - ‘adam’ betekent letterlijk ‘aardman’ - is tot in zijn diepste wezen met de aarde verknoopt. Hem
is ten opzichte van moeder aarde een dienende functie toebedeeld. Daarmee draagt hij ook
verantwoordelijkheid voor haar welzijn en voortbestaan. Naast dienen moet Adam G’ds tuin dus ook
bewaren en bewaken. Klinkt dit niet te mooi en is werk niet toch een door de hemel gedecreteerde
bezoeking?
Leeft de mens die de aarde moet bewerken niet onder een vloek? Is er dan niet gezegd: ‘Vervloekt is de
aarde vanwege jou, in smart zul je van haar eten (…) met het zweet op de neus zul je brood eten totdat je
weerkeert naar de aarde’ (Gen. 3:17-19)? De vloek betreft niet de arbeid als zodanig, maar de
hardvochtige moeite waarmee de mens een aarde vol doornen en distels zal moeten bewerken (vgl. Gen.
3:19). Maar zelfs deze vloek van zweet en afmatting kunnen we volgens de rabbijnen op een positieve
manier bezien. Toen de Eeuwige aan Adam meedeelde dat hij na zijn verdrijving uit de tuin der lusten
voortaan zou moeten eten van het gewas op het veld, riep deze verschrikt uit: ‘Wat, zal ik gedwongen zijn
te eten als de dieren!?’ - Zie ook commentaren uit Midrasj Bereesjiet Rabba 20,11.
Op twee manieren stelde G’d Adam daarop gerust. Hij zou geen rauwe gewassen hoeven te nuttigen maar
mocht gebakken brood op tafel zetten! Bovendien mocht hij zich juist gezegend weten door de inspanning
van zijn werk. 'In het zweet des aanschijns’ mag de mens zich verheffen boven de wereld van de redeloze
dieren. Juist in het volle bewustzijn van de moeite waarmee hij zijn brood verdient, mag hij uitstijgen
boven het niveau van de overige schepselen. - Vgl. S.S. Cohon, Judaism a Way of Life, p. 179
Tot de vrouw sprak Hij: Ik zal jouw pijn en en (de last van) jouw zwangerschap zeer groot maken. –
Bereesjiet 3:16
Hiermee wordt bedoelt
Avot de-Rabbi Nathan 4a En zoals er tegen de eerste mens drie decreten werden uitgevaardigd, zo
werden er tegen Chava drie drecreten uitgevaardigd, zoals er gezegd is: Tot de vrouw sprak Hij: Ik zal
jouw pijn en en (de last van) jouw zwangerschap zeer groot maken (letterlijk: groot maken, ja groot
maken), in pijn zul je kinderen baren, naar je man zal jouw begeren uitgaan en hij zal over je heersen'
(Gen. 3:16). Ik zal groot maken - (dat wil zeggen:) wanneer een vrouw voor het eerste menstrueert, valt
dat haar zwaar. Ja groot maken - wanneer een vrouw voor het eerst gemeenschap heeft, valt dat haar
zwaar. Jouw pijn - wanneer een vrouw zwanger raakt, vertrekt haar gelaat en wordt grauw, de volle
eerste drie maanden.
Er volgt een geslachtsregister tot en met Noach. Sjet is het derde kind van Adam en Chava. Het morele
niveau van de mensen is inmiddels zo laag gezonken, dat Hasjem besluit alle levende wezens te
vernietigen. Alleen Noach en zijn gezin mogen in leven blijven, omdat Noach genade in G’ds ogen vond.

Voetnoot:
-

Midrasj (Hebreeuws: " ;מדרשonderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op
de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrasj kan ook verwijzen naar een compilatie van
lessen, in de vorm van commentaar over de Tora (Tenach).
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De sod in het het verhaal?
“En de Eeuwige zei: laat er licht zijn, en toen was er licht” (Bereesjiet 1:3).
Bij de schepping van de wereld werd het licht als eerste gecreëerd. Dit is opmerkelijk. Licht is alleen nuttig
wanneer andere dingen daar gebruik van kunnen maken. Het zou daarom logischer zijn geweest als het
licht vlak voor de schepping van planten of dieren gecreëerd zou worden. Desondanks werd het licht als
eerste gecreëerd. Wat kan hiervoor de achterliggende reden zijn? Opperrabbijn Jonathan Sacks citeert een
bekende uitspraak van onze Chagamiem (Wijzen):“Het licht dat op de eerste dag gecreëerd werd, werd
hierna verborgen, voor de rechtschapenen in de Olam Haba, de toekomende wereld” – Talmoed (B.T.
Chagiga, 12a).
Deze rabbijnse uitleg bevat iets paradoxaals. Het licht, dat als doel heeft om te verlichten, werd
verborgen vlak nadat het gecreëerd werd. Wat was het nut dan van deze creatie?
Een andere paradox vinden we in de uitleg van de Zohar (dl. III, 28b). De Zohar merkt op dat het
Hebreewse woord voor “licht” (Hebr. Or) en het Hebreeuwse woord voor “geheim” (Hebr. Raz) dezelfde
gematria (=getalswaarde) hebben. Beide woorden bevatten de getalswaarde 207. Dit betekent dat deze
woorden ook met elkaar in verband staan. Dit is vreemd: licht is in essentie openbaar, terwijl een geheim
juist verborgen is. Hoe kunnen deze twee tegenpolen een gemeenschappelijke getalswaarde hebben?
Jesjoea is het antwoord!
Jesjoea is zowel het licht (Hebr. Or) der wereld als het geheim (Hebr. Raz) van Hasjems manifestatie.
Bij Jesjoea wordt alles wat verborgen is openbaar, wat geheim is wordt onthuld: “Ik ben het licht der
wereld; wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.” Jochanan/Johannes 8:12
Daarom zegt Rav Sja’oel: “Daarom is het, dat ik, Sja’oel, die ter wille van Masjiach Jesjoea voor u, goim
(volken), in gevangenschap ben; gij hebt immers gehoord van de bediening door Hasjems genade mij met
het oog op u is gegeven: de Hitĝalloet (openbaringen) het sod van de raz (het mysterie van het geheim)
bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Waardoor u staat bent door biena (begrip
van Hasjem) van mijn Ha-ara (inzicht) in het Sod Ha-Masjiach (geheim van Masjiach), dat ten tijde van
andere generaties niet bekend is geworden aan de Bnee Adam (gehele mensheid), zoals het nu door de
roeach geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten: (dit geheimenis), dat de goim
(volkeren) mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Masjiach Jesjoea door de
besora (goede boodschap), waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave G’ds, die mij
geschonken is naar de werking zijner kracht.” – Ha Efesi’iem/Efeze 3:1-7

Voetnoten:
-

-

De Zohar is een verzameling commentaren op de Tora (de vijf boeken van Mozes). Het is geschreven in
klassiek Aramees en klassiek Hebreeuws. De Zohar is niet een enkel boek, maar een verzameling boeken.
Het aantal boeken bevat o.a profetieën, inzichten over Masjiach, de oorsprong en de structuur van het
universum, de natuur van de ziel, zonde, vergeving, goed en kwaad en andere gerelateerde onderwerpen.
De Talmoed en andere Rabbijnse bronnen.
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Goed =licht
Bij alle opeenvolgende scheppingsdagen staat er een zinspeling naar licht. Elke scheppingsdag werd
afgesloten met “en G’d zag dat het goed was”. Het woord “goed” zinspeelt op “licht”. Er staat namelijk “en
G’d zag het licht dat het goed was” (Bereesjiet 1:4). Hieruit volgt dat licht op alle scheppingsdagen
aanwezig was. Rabbi Abba Srungia zei: "Het licht woont bij Hem" - dit is de Messias. - Midrasj, Bereesjiet
Rabba 1:6. Masjiach was bij alle scheppingsdagen aanwezig.
Dit concept wordt ook in de Brit Ha-Chadasha bevestigd.
Rav Sja’oel schrijft het volgende in Kolossensen 1: 15-16: ''Rebbe, Melech Ha-Masjiach is de Demoet
(vershijning, gelijkenis, voorkomen) (Bereesjiet 1: 26-27; Pp 2: 6) van de onzichtbare G’d, de Bechor
(eerstgeborene) [Tehillim 89:27], de Joresj (erfgenaam) van kol ha-nivraa (de hele schepping), Want in Hem
zijn alle dingen geschapen, die in de in Shomjim (hemelen) en Ha'aretz (de aarde) het zichtbare en het
nistar (verborgene), zijn gemaakt hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden of autoriteiten; alle
dingen door Hem en tot Hem gecreëerd.[Tehillim 33: 6].'' - Ha Kolam’iem/Kolossensen 1: 15-16
'Licht' is het ware doel van het bestaan
De Midrasj vergelijkt G’ds schepping van het universum met het werk van een architect. Wanneer een
persoon iets wenst te bouwen, bedenkt hij het eerst in zijn gedachte. Dan begint hij met het werk. "Laat er
licht zijn" was de eerste uitspraak in de Schepping, omdat 'licht' het ware doel van het bestaan is: door de
studie van de Tora en de vervulling van de mitsw’ot (geboden), wordt de Goddelijke straling geopenbaard.
'Licht' is het doel van bestaan als een geheel. Verder, elk individu is een microkosmos van de wereld. 'Licht'
is daarom het doel van elke mens: dat hij of zij zijn of haar situatie en omgeving transformeert van
duisternis en slechtheid in licht en goedheid.
Vervulling
De Zohar wijst op het verband tussen “licht” (Hebr. Or) en “geheim” (Hebr. Raz) en de rabbijnen stelden
dat het licht verborgen is voor de Tsadikkiem (rechtschapenen) in de Olam Haba, de toekomende wereld.
Men kan dit vergelijken met een gebouw dat nog in aanbouw is. De uiteindelijke vorm is nog niet
zichtbaar, behalve in de gedachten van de architect. Pas als het werk af is, zal het onthuld worden.
Hetzelfde geldt voor de wereld. Pas wanneer het helemaal af is, zal het doel van de wereld (het licht)
geopenbaard worden.
Waarom bestuderen wij dagelijks de Tora?
Door de boeken van Mosjé te lezen leren wij Masjiach kennen, omdat hij (Mosjé) verdurend naar zijn
meerdere wijst! Wij worden gewezen op Masjiach; Jesjoea! Het doel van de gehele Tora is Ha-Masjiach.
Zoals Jesjoea heeft gesproken: “Want indien gij Mosjé geloofd, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van
Mij geschreven.”- Jochanan/Johannes 5:46
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Dit is ten tijde van de Masjiach.
Maar waar is het licht dan nu verborgen is aanwezig? De rabbijnen zeggen (Midrasj Ruth; Zohar Chadasj
85a) dat dit in de Tora verborgen is. Dit kan men wederom vergelijken met een architect: net als de
tekeningen van de architect bepalend zijn voor de bouw, zo ook wijst de Tora ons – door het leren van
Tora en het houden aan de Geboden – de weg bij het vervullen van het doel van de wereld.
Rav Sja’oel bevestigd de woorden van de Rabijjnen en maakt ons duidelijk wie de echte Tsadikkiem
(rechtschapenen) zijn. Degene die in de Tora oprecht naar Masjiach zoeken zullen Hem vinden en aan hen
zal Hasjems meesterplan onthuld worden.
Degene die in de Tora oprecht naar Masjiach zoeken zullen Hem vinden: “Daarom, heilige broeders,
deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de Sjlieach (apostel) en Koheen Gadol (hogepriester)
onze Ha-chraza (proclamatie), Jesjoea, die Ne'eman (trouw) is jegens Hem, die Hem heeft aangesteld,
evenals ook Mosjé getrouw was in [geheel] zijn huis. Want Hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mosjé
waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand
gebouwd, maar de bouwmeester van alles is Hasjem.Nu was Mosjé wel getrouw in geheel zijn huis als
dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Masjiach als Zoon over zijn huis. Zijn
huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, [tot het einde onverwrikt]
vasthouden.” – Ha Ivriem/Hebreeën 3:1-6
Bereesjiet 1:2
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
Bereesjiet 1:2
Eerst duisternis dan licht.
Waarom begint de Sjabbat op vrijdagavond en niet zaterdagochtend?
De Talmoed zegt over het tweede vers: "Zo is de manier van schepping: eerst komt de duisternis, dan het
licht." Deze uitspraak is de bron van de wet dat de nacht vóór de dag gaat. Dat is de reden waarom de
Joodse Sjabbat op vrijdagavond begint en alle festiviteiten en speciale dagen van de Joodse kalender voor
een nacht en de volgende dag wordt gehouden. "Eerst komt de duisternis, dan het licht."
Wie is de Geest van Hasjem?
Bereesjiet 1:2 “De Geest van G’d.”
De Midrasj kijkt naar het tweede gedeelte van het vers ("de geest van G’d zweefde over de oppervlakte
van het water") en legt uit: "Dit is de geest van de Masjiach (Messias)." – Midrasj Rabba: Het Joodse
commentaar op het boek Genesis.
Principe van de Masjiach
Het principe van de Masjiach komt dus al in het begin van de Tora voor. In latere passages in de Tora
komen we het weer tegen. Zie ook Talmoed, Chaggigah 12a, Talmoed, Shabbat 77b
5
Parashat Bereesjiet 5777

Maimonides
Maimonides zegt daarom dat wie niet in de komst van de Masjiach gelooft of wie niet verlangt naar zijn
komst ontkent niet alleen de woorden van de andere profeten, maar ook van de Tora en Mozes.
Het geloof in de komst van de Masjiach en de Messiaanse verlossing is één van de fundamentele principes
van het Joodse geloof. Elke Jood moet geloven dat de Masjiach zal opstaan en het Koninkrijk van David
naar zijn originele staat en soevereiniteit zal herstellen, de Heilige Tempel in Jeruzalem zal herbouwen, alle
Joden zal verzamelen in Israël en dat in zijn dagen alle wetten van de Tora ingesteld zullen zijn. Maimonides, ook bekend als de Rambam, (Hebreeuws: Rabbi Mosjé ben Maimon).
Adam werd op Rosj Hasjana geschappen
De mens werd op Rosj Hasjana gecreëerd. De Schepping van het universum was al vijf dagen eerder
begonnen, op 25 Eloel. Rosj Hasjana was de zesde scheppingsdag.
De mens was van begin af aan bestemd voor hogere doelen. Daarom werd de aarde waarmee Hasjem de
mens schiep uit de grond genomen, waar later de Tempel te Jeruzalem zou staan. De mens werd met extra
zorg geschapen. Terwijl alle andere schepselen met één hand van Hasjem zijn geschapen,heeft Hij de mens
met beide handen geschapen.Naast Adam kwam Chava.
Adam en Chava waren door Hasjem Zelf geschapen en daarom perfecte mensen. Adam werd geschapen op
vrijdag. Het eerste uur van de dag verzamelde G’d de aarde. Het tweede uur mengde G’d de verzamelde
aarde; gedurende het derde uur vormde Hij de ledematen van de mens. Het vierde uur blies hij adem in
zijn neus; het vijfde uur zette G’d Adam overeind. Het zesde uur liet G’d hem in slaap vallen en gedurende
het zevende uur vormde Hij Chava en maakte Hij haar als een bruid op. Adam en Chava werden geschapen
als volwassenen van twintig jaar. Gedurende het achtste uur bracht Hij hen in Gan Eden (Paradijs) en
verbood hen te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Gedurende het negende uur kwam de
slang tot Chava. Tijdens het tiende uur begingen Adam en Chava hun zonde. In het elfde uur werden zij
veroordeeld en tijdens het twaalfde uur langzamerhand uit Gan Eden verdreven. - (1) Midrasj, Bereesjiet
Rabba 12:8
"Hasjem Elohiem formeerde de mens uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten blies Hij de levensadem;
zo werd de mens werd een bezield wezen. " – Bereesjiet 2:7
Waar komt de levensadem naar binnen? In de neusgaten! Klaagliederen, onthult het geheim van de
levensadem:
ַאפֵּינוּ רוּח
ַ ַמשִׁיח
ְ יי
"De adem van onze neusgaten, de Masjiach van Hasjem, werd in hun valkuilen gevangen, hij, van wie wij
dachten: in zijn schaduw zullen wij leven onder de volkeren. – Eechaa/Klaagliederen 4:20
De adem van onze neusgaten is de Messias! De Masjiach is degene die de doden opwekt. Chaim Kramer,
van het Breslov Research Institute schrijft: "Masjiach wordt vertegenwoordigd door de "neus", onze bron
van leven en adem. . . Zolang we inademen de adem van de hoop - de adem van gebed en vertrouwen op
G’d – dan is er hoop dat Masjiach zal komen en volledig ons leven zal zuiveren. Er staat geschreven
(Klaagliederen 4: 20), "De adem van onze neusgaten [is] de Masjiach van Hasjem." (2) - Masjiach, Wie,
Wat, waarom, hoe waar, wanneer, Chaim Kramer, Breslov Research Institute, pag. 71
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ADaM = Adam, David, Masjiach
Adam is het acroniem van Adam, David en Masjiach. In elke mens zit een vonk van de Masjiach.
De adem die Masjiach inblies in Adam vond plaats op Rosj Hasjana, de Dag der Opstanding:
"De mens wordt een levend wezen en een bewust wezen toen Hasjem Zijn adem in hem blies. Wanneer
we op Rosj Hasjana de sjofar te blazen op de dag van de schepping van de mens, dient dit als een
herinnering aan die eerste adem, de goddelijke levensadem die geblazen werd aan het begin van de
schepping, op Rosj Hasjana. " - Aish.com, M'oray HaAish, R. Ari Kahn: Het geluid van de Shofar
Net zoals gebed een link heeft met wierook, Kramer notities,
"Masjiach zal" ademen de vreze G’ds ", omdat zijn ziel is geworteld in de plaats van de ademhaling, de
neus. En de "neus" is de bron van het leven van de Masjiach, die zinspeelt op het gebed. Rebbe Nachman
onderwijs: Masjiach’s belangrijkste wapen is het gebed ... "Het gebed wordt vertegenwoordigd door de
neus. En de neus ademt, het leven zelf."- Masjiach, Wie, Wat, waarom, hoe waar, wanneer, Chaim
Kramer, Breslov Research Institute, pag. 42
Hij gaat door,
"... [Masjiach's]" ademen "zal een zeer positief effect hebben op de mensheid. . . De adem die Masjiach zal
uitademen zal uitgaan van de Tora en de 613 mitswot (geboden). Dit is "de Geest van G’d [die] over de
wateren zweefde." De geest is Masjiach en de wateren zijn de Tora.Masjiach’s geest is ingegeven in de
Tora en Hij zal met zijn adem intrek nemen, het indienen van hen met ontzag voor G’d. Met deze geest, zal
Hij in staat zijn om "te blazen in anderen" het indienen van hen met ontzag en respect voor G’d." Masjiach, wie, wat, waarom, hoe, waar, wanneer, Chaim Kramer, Breslov Research Institute, pg.63
Dit koppelt ons naar de besora van Jochanan in de Brit Ha-Chadasha: "Jesjoea dan zeide wederom tot
hen: " Sjalom Alechem “Vrede zij u”. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo stuur ik je. Toen hij dit gezegd
had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: "Ontvang de Roeach Ha-kodesj! " - Jochanan/ Johannes 20: 21-22

Voetnoten:
-

-

-

Maimonides, ook bekend als de Rambam, (Hebreeuws: Rabbi Mosjé ben Maimon; Arabisch: Moesa ibn
Maimon, (Córdoba (Spanje), 30 maart 1138 – Fustat (Caïro), 13 december 1204) was een rabbijn,
rechtsgeleerde, filosoof en arts. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste rabbijn uit het post-Talmoedisch
jodendom. Zijn filosofische werk heeft tot op de dag van vandaag niet alleen grote invloed op het joodse
denken, maar ook daarbuiten.
Midrasj (Hebreeuws: " ;מדרשonderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op
de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrasj kan ook verwijzen naar een compilatie van
lessen, in de vorm van commentaar over de Tora (Tenach).
(1)- Midrasj Rabba De Midrasj is achtergrondinformatie van de Bijbel.
(2) Masjiach, Wie, Wat, waarom, hoe waar, wanneer, Chaim Kramer, Breslov Research Institute, pag. 71
Tora (Hebreeuws: * תּוֹרָה8451) Richting,instructie,gewoonte,uitspraak,onderwijs en leer. In Bereesjiet 26:5
komt dit woord de eerste keer voor. Strongnummer 8451 Hebrew, Strongnummer 3384 Hebrew, Aramaic
Het woord Tora komt van het werkwoord Jarah *( יָרָה3384) gooien,schieten,boogschieten,naar beneden
werpen,gericht intructie,geleerd, Leer,leraar. In Bereesjiet 31:51 komt dit woord de eerste keer voor.
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Tot slot
Rabbi Abba Srungia zei: "Het licht woont bij Hem" - dit is de Messias, zoals er staat (Jesaja 60: 1): ". Sta op,
word verlicht, want uw licht is gekomen" Rabbi Jehoeda Bar Simon zei: Vanaf het begin van de schepping
van de wereld, "het donker en geheim onthulde hij". - Midrasj, Bereesjiet Rabba 1:6
Inderdaad is licht het doel van alles dat geschapen is. Dit zou betekenen dat licht ook het doel is voor de
duisternis. Duisternis is niet alleen geschapen met als doel om vermeden te worden (om de mens een
keuze te geven tussen goed en slecht) maar ook om getransformeerd te worden in licht.
De wereld werd geschapen zodat Israël door middel van de Tora de wereld zal veranderen in het eeuwige
licht van G’ds geopenbaarde aanwezigheid, zoals in de tijd van de komst Masjiach zal gebeuren. Jesaja
voorzegt in (vers 60:19): “de zon zal niet langer als daglicht dienen, noch zal de maan licht geven voor
helderheid: maar de Koning zal een eeuwigdurend licht voor je zijn” (gebaseerd op Tora Studies van
Opperrabbijn J. Sachs, met toestemming van de auteur).
Eerste Mitsva aan de mens
“Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, vult de aarde en beheerst haar” (Bereesjiet 1:28).
Waarom is kinderen krijgen de eerste mitsva (gebod)? Rabbenoe Bachja ibn Asjeer (14e eeuw, Spanje)
geeft antwoord. De mens is het enige schepsel, dat het G’ddelijk beeld in zich draagt. Hij is het enige
creatuur, dat zijn Schepper kan kennen en erkennen. Hiervan moeten natuurlijk zoveel mogelijk
exemplaren op de wereld rondlopen. Alleen op deze wijze kan het G’ddelijk potentieel zich op aarde
manifesteren.
Adams ziel
Adams ziel was een compositie van alle zielen, die na hem kwamen, die van de gehele mensheid. De
Hebreeuwse term voor mens is Adam.
les
Dat de Masjiach al in de Tora genoemd wordt leert ons dat alles gerelateerd is aan de Masjiach, niet alleen
het basisprincipe van het begin van de verlossing van Israël, maar ook alle details van ultieme wonderen.
Laatste in daad, maar eerste in gedachte
Het uiteindelijke doel van de Schepping van de wereld is het Messiaanse tijdperk waarin de Schepping
voltooid zal zijn. Het begin van de Tora verwijst al naar het einddoel, waaraan onze inspiraties moeten zijn
toegewijd.
 שבת שלום- Sjabbat Sjalom,
David Prins
Ieder mens moet tegen zichzelf zeggen: Terwille van mij is de wereld geschapen en daarom neem ik
verantwoordelijkheid.- Talmoed traktaat Sanhedrin 37b
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