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Yeshiva Sukkat David

PARASHAT HASHAVOUAH
Parasha van de week

Welkom bij Yeshiva Sukkat David!
Wij nodigen u uit om ook op zoek te gaan naar de Messias
Yeshua in zijn Torah:
Want indien u Moshé zou geloven, zou u ook Mij geloven, want hij
heeft van Mij geschreven. Maar indien u zijn geschriften niet geloofd,
hoe zult u mijn woorden geloven? Johannes 5:46-47
Open mijn ogen, opdat ik aanschouw de wonderen uit uw wet.
Psalm 119:18
Wij willen jullie aanmoedigen om de Parasha (gedeelte van de
Torah) hardop te lezen alvorens met de studie te beginnen. Hier is een
gebed dat gelezen wordt in de synagoge voor de lezing:
Voor de lezing, zegt degene die geroepen is tot de Torah:
Prijst de Eeuwige die waardig is lof te prijzen.
De getrouwen antwoorden:
Gezegend is de Here die altijd waardig is lof te prijzen
De geroepene voegt toe:
Weest gezegend Eeuwige, onze G.d, G.d van de wereld,
Die ons gekozen heeft uit alle naties om ons uw Torah te geven.
Weest gezegend Heer die ons de Torah heeft gegeven
Na de lezing zegt de geroepene:
Gezegend is de Eeuwige, onze God, Koning van het heelal,
Die ons een Torah van waarheid gegeven heeft en die te midden van ons het
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eeuwige leven heeft gesteld. Wees gezegend Eeuwige, die ons de Tora heeft
gegeven.
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úéùàøá
Bereshit
Voor het begin …
Genesis 1 :1-6 :8
Haftara : Jesaja 42 :5-43 :10

ְבּ

ִ  רschiep God de hemel en de
Genesis 1:1 In het begin bereshit ֵאשׁית
aarde.
Doel van onze shiur (les) :
- De fundamenten van ons geloof in de Torah terug te vinden
- Het centrale thema van de Parasha herkennen
- Leren een thematische analyse van de text te maken
- De Messias in de Parasha ontdekken
- Het verband leggen met de Haftara
- Een persoonlijke leer trekken voor onze wandel met G.d
- Vertrouwd raken met het hebreeuws
Aantekeningen : (commentaren en antwoorden op de vragen worden
weergegeven in de marges van het document)

-

³

: sleutelwoord

: woordenboek
- ℵ : Berekening van de numerieke waarde van de woorden
-

á : De Messias geopenbaard
# : Huiswerk

Yeshiva Sukkat David/ Soucat David Ministry
copyright ©2006/ 5767 Alle rechtern voorbehouden
Uittreksel vinden van de studies

3

De Shabbat
De zevende dag wordt geïntroduceerd met de verklaring van de
voltooiing van het Scheppingswerk :

יְכ, en
Genesis 2:1 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid yee’hoeloe ֻלּוּ
heel hun legermacht
: Het woord « werden voltooid yé’hoeloe ֻלּוּ
 »יְכbetekent
« beëindigd, helemaal af » maar de stam van dit woord vormt ook het
woord « gereedschap keeli »כלי. « Zolang de wereld woest en leeg was,
bleef het werk van de hemelen en van de aarde onzichtbaar. Maar eenmaal de
woestenij en de leegheid weggetrokken werden uit de wereld, verscheen het werk
van de hemelen en van de aarde: « En een gereedschap (keli) kwam tevoorschijn
voor de goudsmid»- de hemelen en de aarde werden gereedschappen. Dat is de
betekenis van de woorden : ‘Zo werden voltooid (vaye’houlou) de hemelen en de
aarde.’ »1 .

De Schepping lijkt dus als een gereedschap voor de Schepper,
Hij wil dit werkstuk als gereedschap gebruiken om Zijn heerlijkheid te
manifesteren, in de volmaaktheid van Zijn creativiteit :
Psalm 19:2 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het
werk van Zijn handen.
: Deze zelfde stam ligt aan de basis van het woord
« verlangen » :
Psalm 84:3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt kalata ָה
 ָכּ ְלתzelfs van
verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn
lichaam roepen het uit tot de levende God.
Rabbi Hayim Ben Attar legt uit in zijn commentaar (Or
ha’hayim, het licht des levens) dat wanneer G.d zijn werk had
volbracht, Hij besloot in de mens een verlangen te plaatsen, een
streven om boven zijn aardse bestaan uit te stijgen. Hij gaf aan de
mens het verlangen naar het licht van de eerste dag. Dit verlangen kan
gaan tot aan de morele vertering:
1

Midrash Rabba 10 :2

Yeshiva Sukkat David/ Soucat David Ministry
copyright ©2006/ 5767 Alle rechtern voorbehouden
Uittreksel vinden van de studies

4

Psalm 130:6 Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de
morgen, wachters op de morgen.
De Midrash vertelt verder : « Commentaar van Geniva en van de
rabbis. Geniva zegt : Gelijkenis van deze koning die een bruidssuite bouwde, hij
versierde het met frescos en met schilderijen; wat ontbrak er nog aan de wereld?
Een bruid (kala) om er binnen te gaan. Zo ook, wat ontbrak er nog aan de
wereld ? De Shabbat. De rabbis zeiden : Gelijkenis van deze koning die zich een
ring liet maken, wat ontbrak er nog ? Een zegel. Zo ook, wat ontbrak aan de
wereld ? De Shabbat ».
¾ De Traditie ziet de Shabbat als de dag waarin een tweede
ziel aan de mens werd gegeven, ze reikt uit en verlangt
ernaar zich te verhogen, haar Schepper tegemoet. Deze
zevende dag, rustdag van de Schepper, is voor de mens de
dag geworden waarin hij de reden van zijn bestaan kan
vervullen, het doel waarom hij op aarde is gekomen : de
Heer dienen !

á: G.d heeft ook de nostalgie van het oorspronkelijke licht
van de Messias in onze harten gelegd. Geroepen vanaf de
grondlegging van de wereld zijn, verlangen Zijn uitverkorenen naar
Zijn openbaring :
Johannes 17:24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U
Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven
hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.
Efeziërs 1:4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in
Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem
zouden zijn in de liefde.
Johannes 10:27-28 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij
volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet
verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
Î De Shabbat is onlosmakelijk verbonden met de Messias,
Hij is het licht waarnaar iedere ziel verlangd.
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¾ Door deze bijzondere dag, parel van de Schepping, in ere te
houden, getuigt de mens dat G.d de Schepper is en dat de
wereld een begin heeft gehad. Hij geeft G.d de eer door zijn
geloof in het oorspronkelijke licht te proclameren.
Î Een van de eerste functies van de shabbat is zijn eigen
geloof te bevestigen en te versterken.
¾ De Shabbat is een eeuwig « teken ot  » אוֹתtussen Israël en
HaShem. Allen die geënt zijn op het Huis van Israël door
Yeshua horen dit teken van bijhorigheid te houden.
Exodus 31:16-17 16 Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen,
door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig
verbond. Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken
zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde
gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.
Exodus 23:12 Zes dagen moet u uw werk doen, maar op de zevende
dag moet u rusten, zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten, en de
zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen.

Comment [sd1]: Exodus 31:17 Hij zal
tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig
een teken zijn, want de HEERE heeft in zes
dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op
de zevende dag heeft Hij gerust en Zich
verkwikt

¾ Zoals wij gezien hebben in het eerste deel van de studie, is
dit « teken ot  » אוֹתook het teken van de Messias :
Jesaja 7:14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken ot  אוֹתgeven: Zie,
de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de
naam Immanuel geven.
Luc 2:12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in
doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
Î De Shabbat is het teken van de Messias
¾ De shabbat is ook een dag van bevrijding van materiële
beslommeringen. Als men stopt met werken, getuigt men
dat men niet vreest voor de komende dag, zij het in de
oogsttijd of in de zaaitijds omdat G.d voorziet naarmate wij
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Comment [sd2]: Exodus 34:21 – Zes
dagen moet u arbeiden, maar op de zevende
dag moet u rusten. Ook in de ploegtijd en in
de oogsttijd moet u rusten. –

Hem gehoorzamen.
¾ Een slaaf mocht niet rusten, de Shabbat herstelt hem in zijn
vrijheid en zijn waardigheid. De Shabbat proclameert dat de
mens geef slaaf is, noch van anderen, noch van zichzelf uit
door angst iets tekort komen. Hij is dienaar van de
Schepper.
Î De Shabbat is een zegel van het toebehoren aan G.d.
¾ De Torah zegt dat G.d de Shabbat geheiligd heeft: « want
daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het
te maken. » . G.d is gestopt met alle vorm van productie en
heeft het geestelijke universum van de Shabbat geschapen,
een dimensie die de dagen van de week overstijgt. De zes
dagen werk hebben te maken met het wereldse en de
Shabbat met het heilige, dwz « kadosh, apart gezet ». Het is
de eerste melding van de heiligheid in de Torah. Het is
verbonden met de Shabbat die een kedusha (heiligheid)
genereert die haar eigen is.
:

Het

woord

« kadosh

קָדוֹשׁ

»

komt

uit

de

Comment [sd3]: Genesis 2:3 En God
zegende de zevende dag en heiligde die
vayikadech oto ֵשׁ אֹתוֹ
 וַיְ ַקדּ, want daarop
rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep
door het te maken.

stam

« kadash  »קדשdat « heiligen, rein maken , apart zetten, afgezonderd
worden » betekent.
Leviticus 11:45 Want Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte
heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben. U moet heilig
kedoshim ְדֹשׁים
ִ ק, zijn, want Ik ben heilig.kadosh קָדוֹשׁ
De definitie die het dichtst bij komt is «afgezonderd worden». De
heiliging is een afzondering, een apart zetten.
Î De Shabbat heeft in zich de essentie van G.d zelf
Adam en ‘Hava, die net voor de shabbat geschapen zijn,
ontvingen de opdracht het heilige in het dagelijkse leven binnen te
brengen. De mens heeft de opdracht gekregen de heilige zegel van G.d
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Comment [sd4]: 1 Petrus 1:15-16 Maar
zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is,
word zo ook zelf heilig in heel uw
levenswandel, want er staat geschreven:
Wees heilig, want Ik ben heilig.

bekend te maken aan het universum.
¾ De Shabbat is een universum van vrede :
Genesis 2:2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt

ְ ִ יּop de zevende dag
had, voltooid had, rustte Hij vayishbot שׁבֹּת
van al Zijn werk mélakhto

 ְמלַאכְתּוֹ, dat Hij gemaakt had

: Het woord « rustte vayichbot שׁבֹּת
ְ ִ »יּbetekent « rusten,
zitten, het werk stoppen, uitschakelen ». De rust betekent ook de
bevrijding van de vijanden.
De rust die G.d nam bevat de stam van het woord Shabbat :

שׁבַּת
ַ
Het is inderdaad op de Shabbat, de zevende dag van de week, dat de
Heer rustte van Zijn werk. Terwijl al de tijdindelingen (jaar, maand,
dag en nacht) betrekking hebben op de beweging van de planeten en
de hemellichamen, vinden de dagen van de week hun oorsprong enkel
in het bijbelse verhaal.
De week van zeven dagen is altijd door de hele wereld
overgenomen, en dat is een bewijs van de waarachtigheid van de
Bijbel. De stam van het woord is ook die van « terugkeren
shoev  »שׁוּבdie op haar beurt de stam van

het woord

« berouw teshoeva  »תשובהvormt.
: De stam van het woord « werk melakhto ְתּוֹ
 » ְמלַאכbetekent :
dienen, een werk dat een doel vervult, engel of boodschapper, een
goddelijk decreet ».
Genesis 48:15-16 En hij zegende Jozef en zei: De God voor Wiens
aangezicht mijn vaderen, Abraham en Izak, gewandeld hebben, de
God Die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de
Engel malha’h ך
ְ  ַמּלְאָ, Die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene
deze jongens, zodat door hen mijn naam en de naam van mijn
vaderen, Abraham en Izak, genoemd zal blijven en zij in het midden
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Comment [sd5]: Psalm 8:3 Uit de
mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd,
omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten
ophouden léhachbit ַשׁבִּית
ְ ְלה
Comment [sd6]: Genesis 2:3 En God
zegende de zevende dag en heiligde die,
want daarop rustte Hij shabbat ַת
שׁב
ָ van al
Zijn werk, dat God schiep door het te
maken.

van het land in menigte zullen toenemen.

á: De essentie van het woord spreekt over de Messias:
Hij is een teken voor ieder die in Hem gelooft.
Hij brengt ons tot de plaats van berouw.
Hij bevrijdt ons van de vijand van onze zielen, en neemt
beurtelings de vorm aan van de Engel des Heren, van
de wolkkolome die de kinderen van Israël begeleidt in
de woestijn, van de Rots die geslagen werd voor de
zonden van het volk en van het vleesgeworden Woord,
Zoon van G.d, Koning der koningen en Heer der
Heren !
Lukas 1:68-75 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij
heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.
En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis
van David, Zijn knecht, zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn
heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk
verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die
ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te
denken aan Zijn heilig verbond, de eed die Hij aan Abraham, onze
vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand
van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en
gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.
•
•
•

Î De Shabbat is verbonden met de bevrijding van de
vijanden, die bereikt is door het offer van Yeshua. In Hem kunnen
wij de ware vrede van de Shabbat vinden.
Î Door de Shabbat te vieren proclameren wij ons geloof in
Yeshua en de overwinning over onze vijanden : er is een zalving van
bevrijding en van onderwijs op de Shabbatdag.
¾ Het woord houdt ook een verband met de Tabernakel:
Exode 35:2 en ze kwamen terug: ieder wiens hart hem daartoe bewoog
en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het offer voor

 ְמלֶאכaan de tent
de HEERE ten behoeve van het werk melekhet ֶת
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Comment [sd7]: Exodus 14:19 Toen
verliet de Engel van God, Die vóór het
leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging
achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet
de plaats vóór hen en ging achter hen staan.

Comment [sd8]: Markus 1:21-26 En
zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat
ging Hij meteen naar de synagoge en gaf
Hij onderwijs.
En ze stonden versteld van Zijn onderricht,
want Hij onderwees hen als gezaghebbende
en niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er
in hun synagoge een man met een onreine
geest, en die schreeuwde:
Ga weg! Wat hebben wij met U te maken,
Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om
ons te gronde te richten? Ik weet Wie U
bent, namelijk de Heilige van God. En
Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit
hem weg! En de onreine geest deed hem
stuiptrekken en ging, roepend met luide
stem, uit hem weg.

van ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde
kledingstukken.
Wij zullen zien in het Boek Exodus dat de Tabernakel een beeld
is van het lichaam van de Messias.
Î De Shabbat is een viering die het lichaam van de Messias
verenigt.
De Traditie heeft daar van afgeleid dat de werken die te maken
hebben met de bouw van de Tabernakel verboden zijn. Het zijn er 39 :
snijden , looien, naaien, verven, enz.

á:

Maar wij zien dat Yeshua Zijn talmidim de toelating
gegeven heeft om een van deze 39 werken te « overtreden» toen zij
aren plukten en deze tussen hun handen wreven:
Lukas 6:1-5 En het gebeurde op de tweede sabbat na het Paasfeest dat
Hij door de korenvelden ging; en Zijn discipelen plukten aren, wreven
die met de handen stuk en aten ze op. Sommigen van de Farizeeën
zeiden tegen hen: Waarom doet u wat niet geoorloofd is te doen op de
sabbat? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hebt u ook dat niet
gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren?
Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen
en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren,
broden die niemand mag eten dan alleen de priesters? En Hij zei tegen
hen: De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.

á:

In dit gedeelte maakt Yeshua
gebruik van een
rabbinische methode van interpretatie : de kal va’homer (het lichte en
het zware). Als twee geldige principes van de Torah elkaar lijken tegen
te spreken, staat het belangrijkste (het zware) van de twee toe het
zwakkere (het lichtere) te «overtreden », tenminste op het niveau van
de argumentatie. Hier maakt Yeshua een parallel tussen het leven
(David verging van honger) en het verbod om te plukken. Een leven
redden gaat boven het overtreden van de 613 geboden, want het leven
is belangrijker. Inderdaad als de persoon van honger sterft, zal voor
haar deze Torah van geen nut zijn. De shabbat zou niet meer een
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Comment [sd9]: Zie studie Yeshiva
Vayyakhel, Boek Exodus

zalige dag kunnen zijn met een lege maag.

Comment [sd10]: Matteüs 12:1 In die
tijd ging Jezus op een sabbat door de
korenvelden, en Zijn discipelen hadden
honger en begonnen aren te plukken en te
eten.
Hier is een voorbeeld van de geest van de
Shabbat, niet een toestemming om te doen
wat men wilt.

¾ Het is een dag van bijeenkomst voor het Lichaam:
Leviticus 23:2-3 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De

י
feestdagen van de HEERE moadei Adonaï ְהוָה

 מוֹ ֲעדֵיdie u moet
ִמ ְק ָרא
uitroepen, zijn heilige samenkomsten mikraei kodech ֵי
קֹדֶשׁ. Dit zijn Mijn feestdagen: Zes dagen mag er werk verricht

Comment [sd11]: Apart gezet

worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige

שׁבּ
ַ
rust shabbat shabbaton ָתוֹן

שׁבַּת
ַ , een heilige samenkomst
קֹדֶשׁ- ; ִמ ְקרָאGeen enkel werk melakha ְמלָאכָה

mikra kodech
mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de
HEERE.

¾ De shabbat is een bijzondere dag waarop bijzondere
zegeningen voorbehouden worden voor degene die daarin
komen:
Jesaja 58:13-14 Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee
ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de
sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die
geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te
volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan
zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de
hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van
uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft gesproken.
¾ Het was ook op de Shabbatdag dat de portie van de Manna
dubbel was. Niemand had het recht die dag uit te gaan om
manna op te rapen. Alle lucratieve vorm van werk die op
een dag van bijeenkomst uitgevoerd wordt, wordt teniet
gedaan net zoals de manna die bedierf bij degene die haar
wilde bewaren tot de volgende dag ondanks het verbod :
Op de Shabbatdag is er geen manna om op te rapen! Op de
Shabbatdag wordt ons werk steriel gemaakt!
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Comment [sd12]: Exodus 16:1-29
.. En Mozes zei tegen hen: Niemand mag
ervan overlaten tot de volgende
morgen. Maar zij luisterden niet naar
Mozes en sommige mannen lieten ervan
over tot de volgende morgen. Toen zat het
vol wormen en stonk het. Daarom was
Mozes erg kwaad op hen. Zo verzamelden
zij het elke morgen, ieder naar wat hij eten
kon, want zodra de zon heet werd, smolt het
weg. Op de zesde dag gebeurde het dat zij
een dubbele hoeveelheid brood
verzamelden, twee gomers voor één
persoon. Al de leiders van de gemeenschap
kwamen dat aan Mozes vertellen. Hij zei
toen tegen hen: Dat is het wat de HEERE
gesproken heeft. Morgen is het de rustdag,
de heilige sabbat voor de HEERE! Wat u
bakken wilt, bak het, en kook wat u koken
wilt, en laat alles wat er overblijft voor
uzelf liggen om het tot de
volgende morgen te bewaren. Zij
lieten het staan tot de
volgende morgen, zoals Mozes
geboden had, en nu stonk het
niet en waren er geen maden
in. Toen zei Mozes: Eet dit
vandaag, want vandaag is het de
sabbat voor de HEERE. U zult
het vandaag buiten niet
vinden. Zes dagen moet u het
verzamelen, maar op de zevende
dag is het sabbat. Dan zal het er
niet zijn. Het gebeurde echter op
de zevende dag dat sommigen van
het volk eropuit gingen om brood
te verzamelen, maar zij vonden
niets. Toen zei de HEERE tegen
Mozes: Hoelang weigert u nog
Mijn geboden en Mijn wetten in
acht te nemen? Zie, omdat de
HEERE u de sabbat gegeven
heeft, daarom geeft Hij u op de
zesde dag brood voor twee
dagen. Ieder moet op zijn
plaats blijven! Niemand mag er
op de zevende dag vanuit zijn
verblijfplaats opuit gaan!
Zo rustte het volk op de zevende dag.
.

á:

Deze dubbele portie manna spreekt ook over de
openbaringen die Yeshua ons wilt geven in Zijn Woord. Hij is het
Levende Brood :
Johannes 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel
neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in
eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven
zal voor het leven van de wereld.
Het is de dag waarop Yeshua het meest heeft onderwezen,
genezen en bevrijd. Hij wil ons Zijn zegeningen, Zijn Aanwezigheid,
Zijn genezingen en Zijn bevrijdingen geven op die bijzondere rustdag.
De Traditie zegt dat er een hemelse Eden zou bestaan, die
geestelijke verrukkingen beschikbaar zou maken en een aardse Eden
die de aardse zegeningen schenkt die de Heer aan zijn Scheppingen
heeft willen geven.
Een rivier komt uit Eden en besproeit de aarde overvloedig met
haar zegeningen. De dag bij uitstek om deze zegeningen te ontvangen
zou de Shabbat zijn zoals de voorletters van de woorden « Eden

 ֵעדֶן,

 נָהen tuin gan  »גָּןaangeven:
rivier nahar ָר
Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen
 ַהָגּן-ַשׁקוֹת אֶת
ְ וְנָהָר יֹצֵא ֵמ ֵעדֶן ְלה
Deze voorletters vormen het woord « oneg verrukking» die
over de verrukkingen van de Shabbat spreekt:
Jesaja 58:13-14 Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee
ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de

 עֹנnoemt, opdat de HEERE geheiligd
sabbat een verlustiging oneg ֶג
wordt
– die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen
te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt,
 ִתּ ְת ַענּscheppen in de HEERE, Ik zal u
dan zult u vreugde tit’aneg ַג
doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het
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erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft
gesproken.
Welke bruid zou de uitnodiging van haar geliefde niet
beantwoorden?

De Koning wil Zijn Bruid ontmoeten !
Mis de afspraak niet !

@De tien dingen die de avond voor de Shabbat
geschapen werden

De Midrash vertelt dat tien wonderen geschapen werden de dag
voor de Shabbat. Deze elementen moesten aanwezig zijn vanaf het
begin zoals het volgende vers het onderstreept:
Prediker 1:9 Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvond,
dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De opening van de aarde om de opstandige Korach te
verslinden.
De opening van de bron die op een wonderlijke wijze
de kinderen van Israël volgde in de woestijnt.
De mond van de ezelin die Bileam de mond snoerde.
De regenboog, teken van het verbond tussen G.d en de
mensen.
Het manna dat de kinderen van Israël moest voeden.
De staf van Moshé waarmee hij wonderen moest
verrichten.
De Shamir, een soort worm die stenen kon splitsens.
Het Hebreeuws alphabet.
De ram van Abraham.
De Tafels van de Torah.

Deze Midrash leert ons dat vanaf de grondlegging van de
wereld in alles is voorzien, dat alles door Hem gekend is, dat niets
gebeurt zonder dat Hij daar de Auteur of de Getuige van is.
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Comment [sd13]:
Numeri 21:16-17 Vandaar reisden zij naar
Beër. Dat is de bron waarvan de HEERE
tegen Mozes zei: Verzamel het volk en Ik
zal hun water geven. Toen zong Israël dit
lied: Spring op, put, zing ervan in
beurtzang!
1 Korinthiërs 10:4 en allen dezelfde
geestelijke drank gedronken hebben. Zij
dronken namelijk uit een geestelijke rots,
die hen volgde; en die rots was Christus.

Comment [sd14]: Deuteronomium 27:5
U moet daar een altaar bouwen voor de
HEERE, uw God, een altaar van stenen die
u niet met een ijzeren voorwerp mag
bewerken.

Comment [sd15]: Lukas 8:17 Want er
is niets verborgen wat niet openbaar zal
worden; en er is niets geheim wat niet
bekend zal worden en in de openbaarheid
komen.

Andere dingen werden nog geschapen:
¾ De demonen, geschapen bij de avond van de eerste Shabbat
en die gebruikt worden als wapen ter kastijdingt. Zij hebben
geen lichaam en proberen woning te maken in de mensen
om hun kwaad te doen. Zij kunnen zich voeden met de rook
van vuur, daarom krijgen ze offers van wierook2 van
tovernaars.
¾ Israël is vanaf het begin aanwezig geweest in G.ds Geest :
als wij vanaf de laatste youd van het eerste vers telkens

Comment [sd16]: 2 Korinthiërs 12:7
En opdat ik mij door het allesovertreffende
karakter van de openbaringen niet zou
verheffen, is mij een doorn in het vlees
gegeven, een engel van de satan, om mij
met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou
verheffen.

zeven letter tellen, vinden wij het woord Israël  ישראלen
de laatste letter eindigt in het midden van de Naam Elohim
in het eerste gedeelte van vers 2:2 :

-טוֹב ְמאֹד וַיְהִי-ָשׂה וְ ִהנֵּה
ָ ֲשׁר ע
ֶ א-כָּל-וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת
ִ בֹקֶר יוֹם ה-ֶערֶב וַיְהִי
ַשּׁ ִשּׁי
 ְצ ָבאָם-שּׁ ַמיִם וְהָאָ ֶרץ וְכָל
ָ וַיְכֻלּוּ ַה
ִשׁבֹּת
ְ ָשׂה וַיּ
ָ ֲשׁר ע
ֶ ַשּׁבִיעִי ְמלַאכְתּוֹ א
ְ וַיְכַל ֱאלֹהִים בַּיּוֹם ה
.ָשׂה
ָ ֲשׁר ע
ֶ  ְמלַאכְתּוֹ א-ַשּׁבִיעִי ִמכָּל
ְ בַּיּוֹם ה

ישראל

á: De Naam van de Messias wordt ook op velerlei plaatsen
gegraveerd in de Torah en in de profeten zoals in het gedeelte van
Jesaja 53 : als wij elke 20ste letter tellen, vinden wij de naam Yeshua in
het centrum van 2 verzen van beneden naar boven:
Jesaja 53:9-10 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld,
en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht
gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. Maar het
behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.
Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij
nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen ; het welbehagen van de
HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
2

Geciteerd in Meam Loez hoofdstuk 6 Bereshit
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Comment [sd17]: Genesis 1:31 En
God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het
was zeer goed. Toen was het avond geweest
en het was morgen geweest: de zesde dag.
Comment [sd18]: Genesis 2:1 Zo
zijn de hemel en de aarde voltooid, en
heel hun legermacht.
Comment [sd19]: Genesis 2:2 Toen
God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij
gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de
zevende dag van al Zijn werk, dat Hij
gemaakt had.
.

חָמָס-ָשׁיר בְּמֹתָיו ַעל לֹא
ִ ע-ְשׁעִים ִקבְרוֹ וְאֶת
ָ ר-וַיִּתֵּן אֶת
-אִם-- וַיהוָה ָחפֵץ ַדּכְּאוֹ ֶה ֱחלִי.ָשׂה וְלֹא ִמרְמָה ְבּפִיו
ָע
אָשׁם נַפְשׁוֹ יִ ְראֶה זֶרַע יַ ֲא ִרי ְך יָ ִמים וְ ֵחפֶץ יְהוָה ְבּיָדוֹ
ָ שׂים
ִ ָתּ
יִ ְצלָח

Comment [sd20]: Geen (onrecht)

Comment [sd21]: Zijn mond (geen
bedrog)
Comment [sd22]: Gesteld (zijn ziel)
Comment [sd23]: Hij zal verlengen
(zijn dagen)

ישוע
¾ De traditie zegt ook dat de laatste van de zes dagen van de
Schepping de 1ste van de maand Tishri was, de dag van het
Bazuinenfeest. Daarom wordt het Joodse Nieuwjaar gevierd
aan het begin van de herfst. De 1ste van de maand Nissan,
eerste dag van het bijbelse jaar wordt gezien als een
geestelijk nieuw jaar dat samenvalt met de vernieuwing van
de lente en Pesach, het feest van de vrijheid.

De schepping van de mens
@Door genade
Genesis 2:4 Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam. Op de
dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte toen zij geschapen

 ְבּ ִה ָבּר, werden
béhivaram ְאָם

 הverschijnt in de originele tekst in een veel kleinere
vorm. Rachi legt uit dat de wereld door de letter hé  הgeschapen is:
« wij moeten lezen : « met de letter  בהbéhé, heeft Hij ze geschapen »
De letter hé

zoals geschreven staat in Jesaja 26:4 « door Yah

יָהּ,

de Heer, de

יה

) uit de goddelijke Naam,
eeuwige Rots », met deze twee letters (
heeft Hij de twee werelden geschapen. Dat leert je dat deze wereld

ה

geschapen werd met de letter , een verwijzing naar feit dat de boze
mensen naar beneden zullen vallen (ze zullen worden vernietigd) om
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Comment [sd24]: Het is het feest die
de terugkeer van Yeshua aankondigt

ה

de afgrond te zien (de hel), zoals deze hé
die van alle kanten is
gesloten en onderaan open, zodat de boze mensen langs deze weg
afdalen. »3. « De punt bovenaan is een teken dat de boze mensen
geroepen zijn om er uit te komen en het raampje aan de kant is het
teken voor hun die berouw tonen »4.

ℵ : De numerieke waarde van de letter hé  הis 5. Het is de letter van
de adem des levens. Het is onder andere een beeld van de 5 vingers
van de hand, de vijf graden van de ziel, de vijf Boeken van de Torah …
De vijfde dag van de Schepping is de dag van een grote essentiële
uitbreiding, en ontvangt een zalving van vermenigvuldiging.
Het is het leven dat zich verspreidt over de aarde. Het is het cijfer van
de goddelijke genade die vrij en in overvloed geeft !
In de eerste studie hebben wij gezien dat de godddelijke Naam
die gebruikt wordt vanaf het tweede hoofdstuk het heilige Tetragram
was : Adonaï of HaShem : de heilige Tetragram

 יְהוָהwordt aan de

eerste Naam toegevoegd ִים
 אֱלֹה:
Genesis 2:4 Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij
geschapen werden. Op de dag dat de, HEERE God HaShem Elohim

Comment [sd25]: Genesis 1:20-22 En
God schiep de grote zeedieren en alle
krioelende levende wezens waarvan het
water wemelt, naar hun soort, en alle
gevleugelde vogels naar hun soort. En God
zag dat het goed was. En God zegende ze
en zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, en
vervul het water van de zeeën; en laten de
vogels talrijk worden op de aarde!
Comment [sd26]: Deze Naam wordt nit
gebruikt in algemeen gesprek, maar
uitsluitend tijdens de gebeden.

Comment [sd27]: Adonaï

 יְהוָה אֱלֹהִיםaarde en hemel maakte…
 יvertegenwoordigt de
¾ De Naam Heer Adonaï ְהוָה
goddelijke genade en barmhartigheid. De liefde van
HaShem, Adonaï, komt nu naar voren, om de betrekkingen
met de mens te beheren.
V : Wat is het centraal onderwerp van Genesis hoofdstuk 2 ?

Comment [sd28]: De schepping en de
taak van de mens op aarde

Î De betrekkingen tussen G.d en de mens worden onder de maat
naam van genade en barmhartigheid geplaatst.
3
4

Rachi over Genesis 3:4
Midrash Rabba 12:10
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Een tuin wordt voor de mens aangelegd:
Genesis 2:8-9 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het
oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. En de
HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen
begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des
levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed
en kwaad.
•

De mens ontvangt een missie: de tuin van G.d te bewaren
Genesis 2:15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van
Eden om die te bewerken en te onderhouden.
•

• De mens ontvangt het beheer van het dierenrijk:
Genesis 2:19 De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te
zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen
zou, zo zou zijn naam zijn.
• Een metgezel word aan de mens gegeven :
Genesis 2:18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens
alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.
Genesis 2:23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn
beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin (Isha) genoemd
worden, want uit de man (Ish) is zij genomen.

Al deze dingen worden door genade aan de mens gegeven, de
Torah maakt het ons duidelijk door het gebruik van de heilige
Tetragram die Zijn genade vertegenwoordigt.
Î De genade is aanwezig vanaf het begin van de Schepping.
G.d is dezelfde, gisteren, vandaag en morgen en Zijn Woord
verandert niet.

@De regen
Genesis 2:5 er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was
nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het
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niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens om de
aardbodem te bewerken,
• De regen is een genade van de Heer, de Midrash5 zegt ons
nogmaals dat er zijn « Drie sleutels in de hand van de Heilige
Geprezen zij Zijn Naam : de sleutel van de opstanding, de sleutel die
de onvruchtbare vrouwen vruchtbaar maakt en die van de regens ».
De drie zaken zijn verbonden. De Midrash gaat verder : «In deze
verschillende situaties wordt er over een hand gesproken, wordt er
ook over opening gesproken : « Ezechiël 37:1 ; 10 De hand van de
HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten
en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.… Ik
profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen
en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer,
zeer groot leger.». Maar daar ook : « U doet Uw hand open en
verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen» (Ps 145 :16). Opening
hier : « Deuteronomium28:12 De HEERE zal voor u Zijn rijke
schatkamer, de hemel, openen, door uw land regen te geven op zijn
tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele
volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. ». Opening
hier ook : «Ezechiël 37:12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo
zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit
uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land
van Israël. »

De regen is een synoniem voor zegen:
Leviticus 26:4 dan zal Ik u op zijn tijd regen geven venatati  וְנָ ַתתִּי,
zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld hun
vruchten zullen geven.
•

Leviticus 26:6 Ik zal vrede in het land geven, venatati ִי
וְנָ ַתתּ, zodat u
kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Ik zal de wilde
dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land
gaan.
Leviticus 26:11 Ik zal Mijn tabernakel in uw midden plaatsen (geven
in het hebreeuws) venatati ִי
וְנָ ַתתּ, en Mijn ziel zal niet van u
walgen…
5

Deuteronomium Rabba 7:6
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« Ik zal u geven … », deze woorden worden drie keer
herhaald.
• Het zijn drie beloftes :
•

ִג

¾

Jullie regens, gishmekhem : ֶם
שׁ ֵמיכ
ְ

¾

De vrede, shalom : לוֹם

¾

שׁ
ָ
ִמ

Mijn Tabernakel, michkani : ִי
שׁ ָכּנ
ְ

Deze drie gaven vormen samen (met hun voorletters
woord regen gueshem,
trappen van heiliging :

ֶשׁם
ֶגּ

)גשמ

het

en ze vertegenwoordigen de drie
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