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 3:1-21

Bereesjiet 1:1-5 is de hoofdgedachte!
BEREESSJIET (In een begin): schiep Elohiem (G’d) ha-sjomaj’iem “ de hemelen” en ha-aretz “de aarde”.
De aarde nu was tohoe wawohoe (woest en ledig), en duisternis lag op de vloed, en de Roeach Elohiem
(Geest, wind, Adem Gods) zweefde over de wateren. En G’d zeide: Er zij licht; en er was licht [Psalmen
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!
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. De twee eerste
kinderen van Adam en Eva heten Kaïn en Abel. Op een dag brengen beiden een offer voor G’d; dat van
Kaïn wordt niet aanvaard, dat van Abel wel. Kaïn doodt zijn broeder; hij wordt veroordeeld om over de
wereld te zwerven. Er volgt een geslachtsregister tot en met Noach. Sjet is het derde kind van Adam en
Eva. Het morele niveau van de mensen is inmiddels zo laag gezonken, dat G’d besluit alle levende wezens
te vernietigen. Alleen Noach en zijn gezin mogen in leven blijven omdat Noach genade in G’ds ogen vond.
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Voor het ontstaan van het universum bestond alleen Hasjem.
Voor het ontstaan van het universum bestond alleen Hasjem, die verheven is boven plaats, tijd en iedere
verandering: “Ik Hasjem verander niet” (Maleachi 3:6).
Dit universum moest een dynamisch geheel worden: “In een begin schiep G’d hemel en aarde. De aarde
was vormloos en chaotisch en duisternis was boven de watermassa. G’ds geest veroorzaakt beweging
(Hebr: merachefet) aan de oppervlakte van de watermassa” (Gen. 1: 1-2).
Tohoe wawohoe: de vloeibare chaos, verandering zonder enige vaste vorm dreigde uit de hand te lopen.
Chaos kan aanleiding geven voor kwaad: “en duisternis was boven de watermassa”. G’ds geest veroorzaakt
beweging (Hebr: merachefet). Merachefet betekent ook: ‘zich bekommeren om’.
G’ds geest veroorzaakt beweging, bekommert zich om en geeft leiding en richting aan de eeuwige
verandering van het universum met in het achterhoofd het grote `Masterplan’ dat ons uiteindelijk naar de
Messiaanse tijden voert.
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, Chaggiga 12a, Talmoed, Sjabbat 77b
Maimonides
Maimonides zegt daarom dat wie niet in de komst van de Masjiach gelooft of wie niet verlangt naar zijn
komst niet alleen de woorden ontkent van de andere profeten, maar ook van de Tora en Mozes.
Het Hebreeuwse woord `merachefet’ staat in de tegenwoordige tijd omdat het om G’ds voortdurende zorg
en leiding gaat met een duidelijk doel: de G’ddelijke openbaring in de tijd van de Masjiach (Midrasj). Pas
dan wordt de zin en betekenis van de Schepping voor iedereen duidelijk Maimonides, ook bekend als de
Rambam, (Hebreeuws: Rabbi Mosjé ben Maimon).
Voetnoten:
-

-

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).
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.
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Water
Water is het duidelijkste voorbeeld van vloeibaarheid en onbestendigheid. Het voornaamste verschil
tussen vloeistof en vaste stof is het begrip verandering. Als er alleen maar vaste stof zou bestaan zou het
universum totaal versteend zijn. Leven is een continue combinatie van verandering en bestendigheid. Het
menselijk lichaam bestaat voor 70% uit water.
Verbinding met Gan Eden
De Hebreeuwse benaming voor het woord paradijs is Gan Eden. Het woord “Paradijs” is oorspronkelijk
afgeleid van het oud-Perzische woord pairidaēza ("omwalling", "ronde omheining", "het omheinde") en
verscheen als hiervan afgeleid begrip in de vorm  פַּ ְרדֵּסpardes (vergelijk het Akkadische pardēsu) alleen in
Hooglied 4:13, Prediker 2:5 en Nehemia 2:8 in de Masoretische tekst.
Terug naar de rivier die uit Gan Eden ontspringt. De vloeibare staat `water’ was de oertoestand van het
heelal. Na de zonde van Adam is de vraag die wij ons moeten afstellen: hoe ontstijgen wij onze gevallen
toestand en verbinden wij ons weer met Gan Eden?
De Talmoed (Bechorot 55a) stelt, dat al het (natuurlijke) water in de wereld uiteindelijk in verband staat
met de rivier die uit Gan Eden ontspringt.
Adam dompelde zich onder in deze rivier toen hij verdreven werd uit Gan Eden. Hoewel we Gan Eden niet
meer kunnen betreden, kunnen we nog wel in contact treden met deze volmaakte toestand door ons te
verbinden met en onder te dompelen in water. Door onder te dompelen in het mikwe, komt men in
contact met een bepaalde mate van volmaaktheid, van Hemelse perfectie. Hierdoor verdwijnt de toema
(onreinheid) als sneeuw voor de zon.
Toema
Onreinheid wordt in verband gebracht met
1 kwaad en zonde. En ook met
2 de dood, zoals een dood lichaam. En verder met
3 allerlei vormen van menselijke onvolmaaktheid, zoals de menstruatiecyclus of de onbesneden toestand.
Uiteindelijk is alle onreinheid het gevolg van Adams zonde (kwaad, dood en onvolmaaktheid). Daarom mag
een tamee (onrein) persoon de Tempel niet betreden.
Natuurlijk water
Daarom moet het mikwe natuurlijk water zijn, dat ook op een natuurlijke wijze in het mikwe (rituele bad)
loopt. Het moet niet door een mens in zijn gevallen toestand worden vervoerd of via door mensen
gemaakte keliem (voorwerpen) lopen, die de menselijke onvolmaaktheid met zich meedragen. Het
Hebreeuwse woord Mikwe (מקְוָה
ִ ) heeft dezelfde letters als het Hebreeuwse woord `koma’, opstaan of
oprijzen. Door contact met het volmaakte van G’ds Schepping kan de mens zijn gevallen toestand
ontstijgen. In het begin schiep Hasjem (G’d) de Boom van goed en kwaad. Hierdoor kon de mens zondigen.
De remedie is de rivier uit Eden, die ons in staat stelt onze gevallen situatie weer te boven te komen. Het
water van het mikwe is de schakel. Iedere aardse zaak heeft een geestelijke `tegenhanger’. Ieder ding,
wezen of actie hier op aarde heeft spirituele betekenis.
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Als een mens zich lichamelijk onderdompelt in het aardse water-mikwe, dan dompelt zijn geest, zijn
nesjomme (ziel) zich onder in het spirituele mikwe. Deze spirtuele mikwe is de Masjiach.
Het woord mikwe (Hebreeuws: מקְוָה
ִ ) betekent letterlijk 'levendig water' en is een belangrijk
reinigingsritueel in het jodendom. Het doel is hierbij niet de hygiëne, maar de spirituele reinheid. In de tijd
van Jesjoea deed men dit ritueel ook al.
Mikwe achtergronden
Er zijn situaties waar het jodendom onderdompeling in een mikwe voorschrijft.
1. Een joodse vrouw moet zich telkens na de afloop van zeven dagen zonder bloeding die beginnen
nadat ze haar menstruatie heeft gehad onderdompelen in het mikwe, dan pas mag ze weer
seksueel contact hebben met haar man. De zuivering in het mikwe moet ook gebeuren nadat ze
een kind heeft gekregen.
2. Als iemand zich wil bekeren tot het jodendom moet hij of zij zich er ook in onderdompelen, onder
toezicht van de drie rabbijnen van het beet dien (huis van recht), mv. Batee Dien) is een rabbijnse
rechtbank in het jodendom.
Het Hebreeuwse woord Mikwe (מקְוָה
ִ ) heeft dezelfde letters als het Hebreeuwse woord `koma’, opstaan of
oprijzen. Hiermee wordt bedoelt zowel letterlijk als in geestelijke zin. Het laat zien een teken van
wedergeboorte en opstaan in een nieuwe staat van zijn.
Daarom zegt Jesjoea, dan ook tegen ons: “Jesjoea antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan
Malchoet Hasjem (Koninkrijk van God) binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit majiem (water) [Psalm
36:10 [9]] en Roeach (geest, wind adem van God).’ – Jochanan/Johannes 3:5
Daarnaast zegt rav Sja’oel tegen ons over Jesjoea:“Want door het geloof en in de Masjiach Jesjoea bent u
allen kinderen van God. U allen die door het Mikwe (rituele bad) één geworden bent met Masjiach. Dan
bent u omkleed met Masjiach.” – Ha Kalati’iem/Galaten 3:26-27
De rivier uit Gan Eden
De Tora richt ons op het aardse heden, het hier en nu. De grote kracht van de Tora is, dat de Tora in staat is
om de meest verheven en abstracte begrippen en Hemelse bewegingen in heel concrete regels en
contouren vast te leggen, waarbij zij een subtiel evenwicht weet te bewaren tussen te veel vergeestelijking
en te veel concretisering.
Laat mij u meenemen naar de oorsprong van het mikwe (het rituele bad) in de Scheppingsepisode (Gen. 2:
8-17 (verkort): “Hasjem Elohiem (G’d) plantte een tuin in Eden, in het oosten. Daar plaatste Hij de mens.
Hasjem Elohiem zorgde er verder voor dat uit de aarde allerlei prachtige bomen ontsproten met heerlijke
vruchten. De boom van het eeuwige leven en de boom van kennis van goed en kwaad stonden midden in
de tuin”.
Een rivier kwam voort uit Eden (paradijs) om de tuin vochtig te houden. Van daar uit splitst deze rivier zich
in vier andere rivieren. De eerste heet de Pisjon (Nijl). De tweede rivier is de Gichon. De derde rivier is de
Chidekel. De vierde rivier is de Eufraat” (einde citaat). Zie Genesis 2:10-14.
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Waarom wordt het verhaal van de plaatsing van Adam in het Paradijs onderbroken door de mededeling,
dat er een vierkoppige rivier uit Eden voortkwam?
Adam was het toonbeeld van sjelemoet (volmaaktheid en perfectie). Het kwaad, het slechte was geen
onderdeel van zijn geest of lichaam. Maar na de zondeval van Adam raakte de mens in een constante strijd
tussen goed en kwaad verwikkeld.
Daarom moest de Masjiach komen
Daarom staat in de Brit ha-Chadasha geschreven: “Maar nu, Masjiach is opgewekt uit de doden, als
eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der
doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Masjiach allen levend gemaakt
worden.” – Ha Korieti’iem Alef/1 Korinthiërs 15:20-22
Aldus staat er ook geschreven:“de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een
levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het
geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke
is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de
stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.”- Ha Korieti’iem Alef/1
Korinthiërs 15:45-49
één van de tekenen die daar bij horen is mikwe
G’d schiep de mens uit de aarde met water. Door het water van de rivier van Eden (beeld van Masjiach)
kunnen we weer contact zoeken met de volmaaktheid uit het Paradijs en de gevolgen van de zondeval
ontstijgen.
Verandering en tesjoewa
Met tesjoewa (inkeer) veranderen we onze eerste (kwade) impuls en blijkt geen zonde onvergeeflijk. We
kunnen terugkeren in de tijd en het kwaad dat we veroorzaakten, omzetten in iets positievers: ‘Niets kan
berouw tegenhouden’ - Talmoed (Sanhedrien 49a).
In combinatie met tesjoewa vertegenwoordigt water de notie van spirituele reiniging (kappara),
verandering, vernieuwing en verbetering. Het Hebreeuwse woord kappara ( )קפראbetekent verzoening. Via
het element water worden we teruggebracht naar het uiteindelijke Scheppingsdoel. “Een majiem ella
Tora” – water is het aardse symbool van de Tora.
De Tora geeft ons de kracht om mee te gaan in die G’ddelijke geest, die beweging veroorzaakt aan de
oppervlakte van het water, de stroom van de geschiedenis, die continu wordt voortbewogen en geleid
door G’d om uiteindelijk G’ds Majesteit te vestigen op aarde en het G’ddelijke achter deze aardse facade te
openbaren in de tijd van de Masjiach.
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Nikodemus had hier ook vragen over
Nakdimon is de Hebreeuwse naam van Nikodemus (Grieks: Νικόδημος,). Hij was een farizeeër en een lid
van het Sanhedrin. Volgens de Talmoed wordt Nikodemus aangeduid als Nakdimon Ben Gurion als een
rijke en populaire tsadiek (rechtvaardige). Men beweerd dat hij wonderbaarlijke krachten had. Anderen
wijzen erop dat Rav Nakdimon waarschijnlijk een oudere man was tijdens zijn gesprek met Jesjoea, terwijl
Nakdimon ben Gurion veertig jaar later op het moment van de Joodse Oorlog aanwezig was.
Nakdimon wordt drie keer genoemd in het boek van Jochanan:
1. Hij zocht Jesjoea 's nachts op. (Joh. 3:1-21)
2. Hij pleitte vóór Jesjoea in het Sanhedrin. (Joh. 7:46-53)
3. Hij was na Jesjoea’s dood aanwezig bij de begrafenis in het graf van Joseef Arimatea.(Joh. 19:38-42)
Nakdimon Ben Gurion in gesprek met Masjiach Jesjoea: “Nu was er een man uit de paroesim (Farizeeërs),
wiens naam was Nakdimon, die een [Sanhedrist] katzin (leider) van de Jehoediem (joden) was; deze kwam
in de nacht tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want
niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. Jesjoea antwoordde en zeide tot
hem: amen ve amen, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren [wedergeboren, Joh 1:13; Deut 10:16; 30:
6; Jer. 4: 4; Jes. 52: 1; Ezek 44: 7,9] wordt, kan hij het Malchoet Hasjem (Koninkrijk van God) niet zien.
Nakdimon zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede
maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jesjoea antwoordde: amen ve amen, Ik zeg u, tenzij
iemand geboren wordt uit majiem (water) [Psalm 36:10 [9]] en Roeach (geest, wind adem van God)
[Ezek 36:25-27; 37:14], kan hij het Malchoet Hasjem [Luk 17:21] niet binnengaan. Wat uit basar (vlees)
geboren is, is vlees, en wat uit de roeach geboren is, is roeach (geest, wind adem van God). Verwonder u
niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en
gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat [Prediker 11:5]; zó is een
ieder, die uit de roeach (Geest) geboren is [Ezek 37:9].”
Een ieder, die emoena heeft Chaijei Olam:“Nakdimon antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit
geschieden? Jesjoea antwoordde en zeide tot hem: U houdt het onderwijs kantoor van de rabbijnen als
moree b’Jisra’el (leraar van Israël), en deze dingen heb je geen da’at (kennis van God)? amen ve amen, Ik
zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij solemn edoet (getuigen) van wat wij gezien hebben, en gij
neemt ons getuigenis niet aan. Indien Ik ulieden van Olam Hazeh (het aardse) gesproken heb, zonder
emoena (geloof, vertouwen in God), hoe zal je emoena hebben als ik je spreek van Olam Haba (de
toekomende wereld)? En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, Ben
Ha-Adam (Zoon des mensen) [Dan. 7:13-14; Spreuk. 30:4; Deut 30:12]. En gelijk Mosje de nachasj (slang) in
de woestijn heeft opgeheven[Num 21:8-9], zó moet ook de Ben Ha-Adam hagbah (verhoogd) worden [Ps
22; Jes. 53],opdat een ieder, die emoena heeft, in Hem eeuwig leven hebben. Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die emoena in Hem heeft,
niet verloren ga, maar Chaijei Olam (eeuwig leven) hebben[Daniel 12:2]. Want God heeft zijn Zoon niet in
de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worden.
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft
geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld
gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren ra’iem
(Boos) [Psalm 52:3]. Want een ieder, die kwaad bedrijft, heeft sinat chanam (ongegronde haat) voor het
licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie emet (waarheid) doet,
gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in Hasjem verricht zijn.” - (Joh. 3:1-21)
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Water is het aardse symbool van de Tora.
Daarom wordt mikwe (het rituele bad) in de Brit ha-Chadasha in verband gebracht met de nieuwe mens.
Je kan alleen een nieuwe Adam (mens) worden door de Masjiach.
Daarom staat in de Brit ha-Chadasha geschreven: “Keefa antwoordde: 'tesjoewa (keer u af) van uw
huidige leven en doe een mikwe (het rituele bad) onder aanroeping van Jesjoea Masjiach om vergeving te
krijgen voor uw zonden. Dan zal de Roeach haKodesj u geschonken worden.” – Handelingen 2:38
En ergens anders wordt er ook geschreven: “Wij zijn allen door het mikwe (het rituele bad)
ondergedompeld in één roeach (geest, wind adem van God) en zijn daardoor één lichaam geworden, wij
zijn allen van één roeach doordrenkt, of we nu Joden of Arameeërs zijn, of we nu slaven of vrije mensen
zijn.” - Ha Korieti’iem Alef/1 Korinthiërs 12:13
De eerste groep naast de joden, die tot geloof kwamen in Jesjoea Ha-Masjiach waren de Arameeërs
(Syriërs).In de Arameese grondtekst van de tekst 1 Kor. 12:13 ziet u dan ook staan Joden of Arameeërs
inplaats van de bekende Griekse versie: “Joden of Grieken”. De term "Arameeërs" heeft de betekenis van
“iemand uit de volkeren”. Er is geen twijfel dat het Aramees naast de Hebreewse taal de taal was van de
Joden in de tijd van Jesjoea. Daarnaast werd deze taal in een groot deel van het Midden-Oosten
gesproken. Het was destijds een verenigde taal in het Midden- Oosten, zoals wij nu voornamelijk
wereldwijd in de Engelse taal met elkaar spreken. De Joden schreven zelfs enkele van hun Heilige Schriften
in het Aramees of in Aramese letters. De Dode Zeerollen die in 1947 ontdekt werden geven hiervan bewijs.
Tot slot
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. G’d schiep dit alles uit het niet.
‘En de geest van G’d zweefde over het water’ (Bereesjiet 1:2)
In de Midrasj wordt uitgelegd dat deze `G’ddelijke geest’ op de geest van Masjiach slaat. Op de eerste
scheppingsdag raakten de hogere en de lagere wateren elkaar nog steeds. Pas op de tweede dag maakte
G’d een afscheiding tussen de hemelse en de aardse wateren. Op de eerste dag waren de hemelse en
aardse wateren nog met elkaar verbonden, wat betekent dat ook deze aardse wereld nog geestelijk en
spiritueel was. Pas op de tweede dag heeft G’d een verschil aangebracht tussen spiritueel (Geestelijk,
betrekking hebbend op de geest: de manier waarop men zich tot het hogere verhoudt) en aards en
bepaalde Hij dat deze wereld fysiek zou worden. Pas in de tijd van de Masjiach, waarin het uiteindelijke
doel van deze wereld duidelijk zal worden en G’ds Aanwezigheid direct zichtbaar zal zijn, zal de wereld
vervuld zijn van G’ddelijke kennis zoals water de zee vult. De hele wereld zal weer gaan voor spiritualiteit.
Men zal het G’ddelijke in de wereld zoeken om de wil van de Almachtige uit te voeren. Dit stond onze
Geleerden voor ogen toen ze verklaarden dat de G’ddelijke geest, die over het water zweefde, eigenlijk de
geest van de Masjiach was.
 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 Sanhedrien 37b
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