“Dit document is een direct script van een studie die is bedoeld om via video te woorden getoond. In de video woorden
relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond ter ondersteuning van de presentatie. Daarom kan het gebeuren dat
deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten
voorkomen die niet acceptabel zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een
aanvulling is op onderstaand schriftelijke onderwijs.”

Punten bij de Parasja– Beresjiet
Een nieuwe aflevering van ‘punten bij de parasja’—korte gedachten bij het wekelijkse Torahgedeelte.
De Parasja van deze week komt uit Beresjiet. Dat is Hebreeuws voor ‘in het begin’. We lezen het
gedeelte van Genesis 1:1 tot Genesis 6:8.
Deze Parasja vertelt het verhaal van God die het universum en de mensen maakte (Genesis 1-2).
Het gaat ook over de eerste zonde van Adam en Eva—ze aten van de boom van kennis en werden
verbannen uit de aanwezigheid van God (Genesis 3).
Daarna lezen we over Kain, een van de zonen van Adam en Eva. Hij werd de eerste moordenaar toen hij
zijn broer Abel vermoordde (Genesis 4).
De Parasja wordt afgesloten met een opsomming van de nakomelingen van Adam tot aan Noach. Over
Noach wordt vermeld dat hij genade vond in Gods ogen (Genesis 5-6:8).
Over dit Torahgedeelte is ontzettend veel te zeggen. We leggen nu een gedachte neer die is gebaseerd op
de Bijbelse keuze tussen leven en dood.
Genesis 3:6
En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja,
een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht
en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.
Voor veel mensen is dit verhaal over de eerste zonde verwarrend. Denk er even over na: Adam en Eva
waren letterlijk in het paradijs. Ze leefden in een wereld van perfecte sjaloom – vrede. Ze waren veilig
en hadden alles wat ze nodig hadden. En toch kozen ze ervoor om alles weg te gooien! Waarom deden
ze dat? Voor een stukje fruit?
Voor ons klinkt het misschien vreemd, maar dat hoeft helemaal niet. We vertellen een analogie waaruit

blijkt dat de situatie van Adam en Eva ons niet hoeft te verbazen. Stel je voor. Er is een man die is
getrouwd met een prachtige vrouw. Samen hebben ze een aantal kinderen. Ze hebben een leuk huis met
een witgeschilderde veranda. Ze wonen in vrede en veiligheid. We kunnen in hedendaagse woorden
misschien wel zeggen dat de man in het ‘paradijs’ woont.
Maar dan, voor een vluchtig moment van plezier, besluit hij om het allemaal weg te gooien. Hij brengt
de nacht door met zijn aantrekkelijke collega. Hij heeft in zijn hart op de een of andere manier besloten
dat het risico de moeite waard is. Op dat moment was hij bereid om de mogelijkheid dat zijn hele leven
werd vernietigd op het spel te zetten.
Het is verdrietig en verschrikkelijk, maar dit soort dingen gebeurt voortdurend. Het zit in de menselijke
natuur.
In de Bijbel staat dat we deze keus allemaal op de een of andere manier hebben gemaakt. We hebben
allemaal gezondigd en schieten tekort voor de heerlijkheid van God (Romeinen 3:23). Elke keer
overtreden we Gods heilige en perfecte Wet—Zijn Torah— volgens de Bijbel zondigen we (Romeinen
7:7; 1 Johannes 3:4). In essentie nemen we een hapje van de verboden vrucht, net zoals Adam en Eva.
En omdat we ervoor hebben gekozen om te zondigen, hebben we het paradijs verspeeld.
Het goede nieuws is dat God Zijn Zoon, Jesjoea, heeft gezonden. We kennen Hem ook wel als Jesjoea
de Messias. Dat deed Hij zodat onze zonden kunnen worden vergeven. Jesjoea is gestorven om jou te
redden van de dood en om de relatie tussen jou en de Vader te herstellen.
Hij kwam ook om jou te redden van je eigen ik. Als jij je toewijdt om een volgeling te worden van
Jesjoea, en Hem Heer maakt over je leven, dan zal Hij je de kracht geven, door het werk van de Heilige
Geest, om het leven te kiezen in plaats van de dood.
Deuteronomium 30:19
Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u
voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
We hebben de keus tussen leven en dood. Het is de hoogste tijd dat we de verboden vrucht wegdoen en
voor het leven kiezen.
Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!
We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom!
Wil je meer weten over dit en andere onderwerpen, bezoek dan www.119ministries.nl
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#

