
Vertaald door Geke van Halteren 

 

BERESJIET (In het begin ) - Genesis 2:4-3:15   

 

De Parasja begrijpen -  

We zullen leren hoe we 

1) Het hoofdthema (onderwerp) van een parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 

2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (bijbelstudies verbonden door 

een gezamenlijk thema (onderwerp)) 

3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met andere 

Bijbelgedeelten 

I. Lees de Parasja Stoema, Genesis 2:4-3:15. Elke Parasja bevat zijn eigen unieke thema. Ons doel is 
om het thema van deze Parasja te ontdekken.  

Wat zouden de belangrijkste thema’s kunnen zijn in Genesis 2:4-7? Omcirkel de juiste thema’s: 

Bomen en planten 
 

De Sabbat 
 

De Mens 
 

De maan en de zon 
 

De Slang 
 

Regen en mist 
 

Israel als volk 
 

Allerlei dieren 
 

 

Laat de Torah ons zien hoe deze zaken met elkaar zijn verbonden? Omcirkel JA of NEE 

Schrijf het verband in de goede volgorde. 

1. ___________________________ zijn afhankelijk van 2._____________ en 3. ___________ om te 
kunnen groeien.  

 

B. Kun je de belangrijkste onderwerpen vinden van Genesis 2:8-14?  

1. de Hof van _____________________(Planten)  

2. De Boom van het __________en de Boom van de ________________________________________  

3. De vier ___________________ (water)  

4. _________________________  

 

 

Kun jij, terwijl je naar de antwoorden zoekt, zien hoe het thema van Genesis 2:4-7 ook het 
belangrijkste onderwerp is van Genesis 2:8-14?  

Omcirkel JA of NEE 

Goed als je JA hebt omcirkeld! Het lijkt erop dat de Torah wil dat we ons richten op de relatie tussen 
de mens en de tuin. 

Vegetatie (Bomen en planten), water (regen en mist) en de mens. 

Planten (Gan/ Hof van Eden), bomen (de Boom van het Leven en de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad), water (de 
vier rivieren) en de mens. 

Ja. Planten en bomen zijn afhankelijk van water en de mens om te kunnen groeien. 
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C. Hoe is Genesis 2:15-17 thematisch verbonden? Omcirkel de juiste thema’s die met elkaar zijn 
verbonden 

De Mens De Hof Eten 
Werken Bomen Sterven 
 

Het lijkt of de Torah ons wil wijzen op een bijzondere kenmerk van Gan Eden. Welke is dat? Vul de 
zinnen aan. 

De Boom van de____________________________________________________________________  

 

Het herhalen van woorden en verhalen is een van de belangrijkste manieren waarop de Torah ons 
dingen wil leren. Het is belangrijk dat de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad meerdere malen is 
genoemd. Tot op dit moment is er in de Torah alleen maar gesproken over de relatie tussen de mens 
en Gan Eden, waarbij de nadruk ligt op de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad 

D. Wat is het belangrijkste punt dat de Torah ons wil vertellen in Genesis 2:18-25?  

De mens heeft een tegenhanger nodig – een vrouw - Hij moet alle dieren een naam geven - Hij had slaap nodig 

 

De Torah heeft ons ook laten zien dat de relatie die er is tussen Adam en de dieren, niet voldoende 
voor hem is. Tot nu toe heeft de Torah ons geleerd over de relatie tussen de mens en Gan Eden (hij 
moet erin werken), en tussen man en vrouw (ze moeten een vlees worden, man en vrouw)  

E. Hoe zijn deze verzen thematisch verbonden met wat we zojuist hebben geleerd? 

De Boom van de____________________________________________________________________  

 

Daar is ie weer! De Boom van de Kennis van Goed en Kwaad is het belangrijkste thema geworden. 
Het heeft de hoofdrol op zich genomen.  

F. Tot nu toe hebben we het over veel verschillende relaties gehad. Zijn we daarbij misschien een 
relatie vergeten? Omcirkel het juiste antwoord:  

Hoe de Hof moet worden bewerkt? - De mens en de Heilige? - Hoe je moet trouwen? 

 

Wat laat het feit dat Adam en Chava (Eva) zich verstoppen voor de Heilige ons zien over de relatie 
tussen de mens en Adonai? Omcirkel het antwoord: 

De mens houdt ervan om verstoppertje te spelen met JHWH 

De relatie is stuk gegaan, ze zijn bang geworden voor hun Schepper. 

 

Precies! Door te eten van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad, hadden Adam en Eva de 
zonde toestemming gegeven om hen te scheiden van hun relatie met de Heilige. 

Opnieuw zien we dat de Torah ons wil 
laten zien dat er herstel komt tussen de 
mens en de vegetatie van de tuin. 

De Boom van de Kennis van Goed en Kwaad 

De behoefte van de mens aan een andere relatie, die meer vervulling geeft – een vrouw. 

De Boom van de Kennis van Goed en Kwaad 

De relatie tussen de Mens en de Eeuwige 

De relatie is verbroken 
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Wat leert Genesis 3:23-24 ons over de verbroken relatie met de Heilige? Omcirkel het juiste 
antwoord.  

Ze moesten de Hof, de plaats waar de Heilige woonde, verlaten / Ze mochten voor altijd in de Hof blijven 

 

 

Adonai zei tegen Adam en Chava dat ze zouden sterven op de dag dat ze zouden eten van de 
vruchten van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. 

Als we uitgaan van Genesis 3, wat is dan de definitie die de Heilige geeft van dood? Omcirkel Ja of 
NEE 

Ze stierven lichamelijk toen ze van de vrucht aten??     JA  NEE 

Ze werden verbannen (gedwongen weggestuurd) uit Gan Eden?  JA  NEE 

Dood is scheiding van de Heilige en van het Leven (de Boom van het Leven)?  JA  NEE 

 

 

We zien nu waarom de Boom van het Leven  en de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad zulke 
belangrijke thema’s waren in deze Parasja. Ze laten zien dat er een relatie mogelijk is tussen de 
mens en de Heilige. Zolang de mens niet at van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad, kon hij 
verblijven in de aanwezigheid van Adonai en eten van de Boom van het Leven. 

De Torah leert ons over de relatie tussen de mens en zijn Schepper door middel van de Boom van het 
Leven en de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Het is een relatie die is gebaseerd op geboden 
(mitzvot) van de Heilige en gehoorzaamheid door de mens! De belangrijkste boodschap van dit 
Bijbelgedeelte is dit: Ongehoorzaamheid aan de mitzvoth (geboden) van JHWH brengt schade toe 
aan de relatie tussen God en de mens. 

Wat vind je daarvan?_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Adam en Chava werden uit de Hof, de plaats waar ze de Heilige konden ontmoeten omdat Hij daar verbleef,  
verbannnen 

Ze stierven niet onmiddellijk op de dag dat ze van de vrucht aten. Ze werden verbannen uit Gan Eden, de plaats waar 
de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad stond, en waar Adonai verbleef. Daarmee laat de Torah ons zien dat 
dood scheiding is van de Heilige en van het Leven! 


