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Beresjit 
Beresjit 1 - 1 tot 6 – 8 

. 
Het boek Beresjit wordt ook wel ‘sefer risjon’ (het eerste boek van de Tora) of ‘sefer beri’at 
haolam’ (het boek over de schepping van de wereld) genoemd. 
 
Een midrasj verhaal: alle letters van het Alef Bet wilden graag de letter zijn, waarmee het 
eerste boek van de Tora zou beginnen. Maar, de letter ‘Bet’ kreeg dat voorrecht omdat alle 
berachot met een ‘Bet’ beginnen. (Baruch Atta…..) 
 
De eerste parasja van alle 5  boeken van de Tora heeft ook de naam van het boek. Je vindt 
het woord meestal in de eerste zin. 
 
Het boek Beresjit verschilt van de andere 4 boeken van de Tora op de volgende punten: 

1. Het gaat over individuen en hun families. De andere boeken beschrijven de 
geschiedenis van een volk. 

2. De God van Awraham heeft nog geen conflict met de goden van de omliggende 
volkeren. 

3. Adam en Chavva zijn God’s partners. 
4. Door de ongehoorzaamheid van de mensheid, kies God voor een volk, de 

afstammelingen van Awraham en Sarah die gegroepeerd zijn in 12 stammen. 
 

Parasjat Beresjit 
Het boek begint met het verhaal van de schepping. Op de 6e dag wordt de mens geschapen. 
God zegt: Laten WIJ mensen maken naar ons beeld. Waarom die meervoudsvorm? Volgens 
Rasji is dit een voorbeeld van democratie en bescheidenheid. God, de hoogste autoriteit 
vraagt aan de engelen om toestemming en medewerking. Een democratische vorm van 
leiderschap.  
 
Na bijna alle scheppingsdagen volgt de zin: ‘En God zag dat het goed was’. Maar niet na de 6e 
scheppingsdag. Volgens de Rambam is de reden dat de mens een vrije wil kreeg.  Hij kan 
kiezen voor de jetser ha Tov (neiging tot het goede) en voor de jetser ha Ra (neiging naar het 
kwade).  
 
De leerlingen van de school (Bet) van Sjammai discussieerden met de leerlingen van de 
school van Hillel over de wenselijkheid van de schepping van de mens. Sjammai vond dat het 
beter niet had kunnen gebeuren. Hillel was het daar niet mee eens. De uitkomst van deze 
discussie was dat de schepping van de mens beter niet had kunnen plaatsvinden, maar dat 
nu het eenmaal een feit is, we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en dat we moeten 
proberen de ‘jetser ha Tov’ sterk te maken. 
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Vraag: Er staan 2 versies van het scheppingsverhaal van de mens in de parasja: in hoofdstuk 
1: 24-31 en in hoofdstuk 2: 4-24. Schrijf de verschillen op. 
 
Vraag: Zoek de naam van alle 5 boeken in de eerste parasja ervan. Noem het vers en schrijf 
de vertaling van de zin op. Onderstreep het woord waarnaar het boek vernoemd is. 
 
Vraag:  Schrijf op, in de juiste volgorde, wat op de eerste 5 dagen van de schepping 
plaatsvond. 
 
 
 


