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G-d heeft deze fysieke wereld geschapen om het tot Zijn 
Woonplaats te maken. De wandaden van de eerste genera-
ties hebben veroorzaakt dat de G-ddelijke Aanwezigheid die 
in het begin op de aarde was, zich langzamerhand naar de 
Hemelse Gewesten had teruggetrokken. Met Abraham 
begon de ommekeer van dat proces en begon de G-ddelijke 
Aanwezigheid weer richting de aarde te dalen. Met Mozes, de 
zevende generatie vanaf Abraham, werd dat proces 
voltrokken.
Het eerste stadium van Mozes' herstelling van G-ds 
Aanwezigheid hier op aarde was het splijten van de Schelf-
zee: zolang de zee gespleten was, ervoer de fysieke wereld 
voor het eerst sinds de hof van Eden dat het bestaan van G-d 
duidelijk en waarneembaar was. (Portie BeSjalach)

Nu was het pad vrij gemaakt voor het volgende stadium. Niet 
alleen was de fysieke wereld doordrongen van G-ds 
Aanwezigheid, nu konden ook andere (spirituele) vijandige 
territoria van de werkelijkheid met G-ds Aanwezigheid 
worden doordrongen: de bekering van Jitro, de afgodendie-
naar bij uitstek, heeft dat tot stand gebracht. (Portie Jitro)

De Tora kon nu aan de mensheid worden gegeven. In de Tora 
heeft G-d instructies gegeven hoe deze wereld tot Zijn Huis 
kan worden omgezet. Het joodse volk werd de wandelde 
aanwezigheid van G-d in deze wereld. (Portie Jitro)

De Gave van de Tora had echter nog niet de Aanwezigheid 
van G-d in deze wereld volledig hersteld. Het was nodig dat 
na de Gave van de Tora het joodse volk zijn eigen bijdrage 
aan de herstelling van G-ds Aanwezigheid in deze wereld 
moest leveren. Het eerste stadium van dat proces geschiedde 
op intellectueel en abstract niveau: de wetgeving om een 
rechtvaardige samenleving te creëren en te handhaven. (Portie 
Misjpatim)

In de portie Teroemah leverde het joodse volk een fysieke en 
concrete bijdrage aan de terugkeer van G-ds Aanwezigheid 
hier in deze wereld: de bouw van de Tabernakel. In de Taber-
nakel vond G-d uiteindelijk een vaste woonplaats in de 
fysieke wereld. Ook toen het joodse volk later in het land 
Kanaän de Heilige Tempel in Jeruzalem bouwde, werd de 
tabernakel niet ontruimd; het werd in de onderaardse 
vertrekken van de Tempelberg opgeslagen en het bevindt 
zich aldaar tot op de dag van vandaag. De Tabernakel, 
inclusief de lessen die van de Tabernakel kunnen worden 
geleerd, is eeuwig. (Uit Overview Parshah Terumah Chabad.org)

In de portie Teroemah werd de opdracht gegeven om de 
Tabernakel te bouwen. In de Profetenlezing 1 Koningen 5-6
wordt over de bouw van de Tempel door Koning Salomo 
gesproken. In beide lezingen wordt over de bouw van een 
Huis voor G-d gesproken.

Het eerste Noachitische gebod: het geloof in Eén G-d

1.3.4.
Het gebod van de besnijdenis aan Abraham gold voor alle 
mannen van zijn huishouding en voor het mannelijk nage-
slacht dat hij zou krijgen nadat hij dat gebod had ontvan-
gen: 'U en uw nageslacht na u voor hun generaties' (Genesis 
17:9). Dat houdt niet het directe nageslacht van Ismaël in 
(en zij kunnen niet meer worden geïndenti�ceerd) omdat 
er staat geschreven: 'Hetgeen Sarah u zegt, luister naar haar 
stem omdat door Isaac het nageslacht als uw nageslacht zal 
worden beschouwd.' (Genesis 21:12-Rasji) Het houdt eveneens 
niet de nakomelingen van Ezau in omdat Isaac tegen Jacob 
had gezegd: 'En G-d zal de zegeningen van Abraham aan u 
en aan uw nakomelingen geven, opdat u het land van uw 
verblijfplaats zal bezitten dat G-d aan Abraham heeft 
gegeven.' (Genesis 28:4)
Dat betekent dat alleen Jacob, de zoon van Abraham en 
Isaac bereid was om het religieuze pad en die unieke 
G-ddelijke dienst te volgen. De nakomelingen van Abra-
ham via Jacob zijn opgedragen om zich te besnijden. De 
nakomelingen van Abrahams kinderen van zijn vrouw 
Keturah die na Isaac en Ismaël werden geboren, waren ook 
verplicht om hun mannelijke nakomelingen op de achtste 
dag vanaf de geboorte te besnijden. Omdat de nakomelin-
gen van Keturah zich met de nakomelingen van Ismaël 
hebben vermengd, zijn zij allemaal verplicht om hun 
jongetjes op de achtste dag te besnijden. Echter de kinder-
en van Keturah zijn niet aansprakelijk voor straf die door 
een rechtbank kan worden opgelegd, wanneer zij zich niet 
aan dit gebod houden omdat de besnijdenis niet tot één 
van de Noachitische geboden behoort. (Zij zijn alleen 
geboden om de voorhuid te besnijden en niet het onderlig-
gende dunne vlies. Nadat zij besneden zijn, is het hen niet 
toegestaan om de huid uit te rekken alsof zij een onbesned-
en voorhuid hebben.) (The Divine Code, Rabbi M. Weiner, 2017)

In het dagelijks leven

Op de wekelijkse rustdag is er tijd om meer aandacht aan 
de behoeften van het lichaam en van de ziel te schenken. 
Rust en het nuttigen van een goede en feestelijke maaltijd 
met brood en wijn, vis, vlees of andere smakelijke gerech-
ten geven kracht en energie voor de nieuwe werkweek. Er is 
meer tijd om aan het gezin te besteden: het gezamelijk 
doen van activiteiten, binnen of buiten, naar gelang de 
interesse van de gezinsleden. (wordt vervolgd)


