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Portie Beresjiet, Genesis 1:1-6:8

De Tora is door G-d op de berg Sinaï aan het joodse volk
gegeven. De Tora is eeuwig en verandert niet. De letters en de
woorden van de Tora zijn door de duizenden jaren heen hetzelfde gebleven. De mens echter groeit en verandert wel. Een mens
maakt jaarlijks allerlei gebeurtenissen mee; een mens hoort,
leest, ziet en verandert door de dingen die hij heeft meegemaakt. Ook wanneer wij nu opnieuw dezelfde woorden van de
Tora, van de schepping lezen, kunnen wij dezelfde woorden in
een ander licht lezen. Opeens begrijpen wij een woord, een vers
of een gebeurtenis waar wij jarenlang overheen hebben
gelezen.
Laten wij opnieuw beginnen met de eerste letter van de Tora: de
letter 'beth'.
De eerste letter van de Tora is niet zoals wij
zouden verwachten de eerste letter van het Hebreeuwse
alfabeth alef, maar juist de tweede. De Jeruzalemse Talmoed
(Chagigah 82) zegt over de 'beth' dat het voor berachah (=zegen)
staat en de eerste letter van het Hebreeuwse alfabeth 'alef' voor
arierah (=vloek). Een andere verklaring is: 'G-d had gezegd: 'Ik
bouw twee paleizen- één boven en één beneden. Ik heb de
wetten van de natuur geformeerd en Ik heb het leven voor de
komende wereld tot stand gebracht.'' (Otiyot d'Rabbi Akiva) De
getalswaarde van de 'beth' is twee en is paarsgewijs. De vorm
van de letter 'beth' is een huis waarvan één kant openstaat. Zo
moet ook ons huis openstaan om G-d binnen te laten.



Het eerste woord van de Tora is 'beresjiet' en betekent in het
begin. 'In het begin' verwijst naar het begin van de tijd- het
eerste ondeelbare moment, waarvoor de tijd niet bestond.
(Sforno) Hierin ligt ook het antwoord op de vraag die zekere
filosofen hebben gesteld waarom G-d de wereld juist op dat
moment heeft geschapen. Waarom niet een jaar, honderd jaar of
zelfs miljoenen jaren eerder, omdat welke redenen die G-d voor
het scheppen van de wereld had, zeer zeker ook op andere
momenten konden gelden? Maar de tijd is zelf een onderdeel
van G-ds schepping. Wij kunnen niet vragen waarom de wereld
niet eerder was geschapen, want er bestaat geen tijdstip dat
voor de schepping kan worden genoemd. (Rabbi Schneur
Zalman van Liadi)
De wereld die G-d heeft geschapen is niet volmaakt. Hoe kan
zoiets over het werk van G-d worden gezegd? De Tora zegt dit
immers zelf! Na de beschrijving van de schepping wordt gezegd:
'...die G-d heeft geschapen om te doen.' (Genesis 2:3) Wat wordt
er bedoeld met 'heeft geschapen om te doen'? De joodse wijzen
verklaren het woord 'om te doen' met corrigeren. G-d heeft de
wereld niet volmaakt geschapen met de bedoeling dat wij het
zullen corrigeren (let op: al voor de zondeval is hiervan sprake!)
en het ontbrekende zullen aanvullen. De wereld is op zo'n
manier geschapen dat de hand van de Schepper niet in het
geschapene te zien is. Door het naleven van de geboden, die de
wil van G-d zijn, komt de schepping tot haar bestemming. (Haparasja sjelli, parasja Beresjiet, Sifrijat Esjel 2014)

Profetenlezing, Jesaja 42:5-25, 43:1-10

Perek Sjirah, het lied van de schepping, maakte vroeger onderdeel uit van het joodse gebedenboek. Perek Sjirah wordt in het
algemeen aan koning David of zijn zoon Salomo toegeschreven.
De mens kan door zijn beschouwing van de schepping elementaire dingen over G-d leren. Perek Sjirah opent met het lied van
de hemel. De hemel bevindt zich op alle momenten en op elke
plaats voor de ogen van de mens. De hemel leert ons de fundamenten van ons geloof in de Schepper van de hele wereld, Hij
heeft alles geschapen en waakt elk moment over Zijn schepselen
die beneden zijn.
De hemel zegt:' De hemelen vertellen de glorie van G-d en het
uitspansel het werk van Zijn handen.' (Psalm 19:2)
Vervolgens zegt de aarde: 'De aarde en haar volheid behoren aan
G-d; de wereld en allen die daarop gevestigd zijn.' (Psalm 24:1)
'Van het einde van de wereld hoorden wij liederen, 'de rechtvaardigen zullen opgeheven worden.'' (Jesaja 24:16)
De aarde 'hangt' en 'staat' in de ruimte temidden van andere
planeten en valt geen enkele kant op. De aarde getuigt hiermee
dat de aarde en haar volheid geheel aan G-d toebehoren. Het
bestaan van de aarde is enkel en alleen afhankelijk van het
woord dat uit de mond van G-d komt. (Perek Sjirah HaMevoear,
David Chazzan, 2007)
De zeven Noachitische geboden
1. Het geloof in één G-d
2. Geen G-dslastering
3. Geen vlees van levend dier eten
4. Geen moord begaan.
5. Geen immorele intieme relaties
6. Niet stelen
7. Oprichten van rechtbanken
1.¹ Het fundament en eerste principe van het geloof is het weten
dat er een Eerste Wezen bestaat die al het bestaande tot leven
heeft geroepen. Al het bestaande in de hemel en op de aarde en
alles wat daar tussen is, bestaat alleen maar uit de waarheid van
Zijn Wezen.
1.²Dit Wezen is de G-d van het universum en de Meester van de
gehele aarde. Hij bestuurt de hele aarde en het universum met
oneindige en onbegrensde macht dat zonder ophouden voortduurt. (The Divine Code, Rabbi M. Weiner,2017)
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