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PARASJAT BEREISJIET

1. 1. In een begin schiep G-d de hemel en de aarde.
1. 1. In een begin. Rabbi Jitschak1 zei: „Men had de Tora pas hoeven te laten beginnen bij: Deze maand zal
voor jullie zijn2, want dit is het eerste gebod dat aan Israël werd gegeven. En waarom opent men dan met In
een begin?3 Vanwege: de kracht van Zijn werken maakte Hij aan Zijn volk bekend om hun het erfdeel van de
volken te geven. Want indien de natiën van de wereld tegen Israël zouden zeggen: „Jullie zijn rovers want
jullie hebben de landen van de zeven volken veroverd”, dan kunnen zij hun antwoorden: „De hele aarde is van
de Heilige, geloofd zij Hij, Hij heeft haar geschapen en haar gegeven aan diegene die goed was in Zijn ogen;
volgens Zijn wens heeft Hij haar aan de zeven volken gegeven, en naar Zijn wens heeft Hij haar van hen afge-
nomen en aan ons gegeven (Rasji).
1. Een der laatste Tannaïm of eerste Amoraïm.
2. Sjemot 12:2. Het hele vers luidt: „Deze maand is voor jullie het begin van de maanden, hij is de eerste van de maanden

van het jaar.”
3. Waarom wordt ons de geschiedenis van de schepping verteld? Dat hoort toch niet thuis in een wetboek?

De reden dat Rabbi Jitschak zegt dat we zouden kunnen denken dat het niet nodig is dat de Tora begint met het
scheppingsverhaal is, dat zelfs na te hebben gelezen hoe de wereld en de mens zijn ontstaan, wij nog steeds
niet het geheim of zelfs het proces van de Schepping begrijpen. Het werk van de Schepping is een diep
mysterie, dat alleen maar kan worden begrepen via de traditie die door G-d werd doorgegeven aan Mosjé en
aan diegenen die het privilege hadden om deze kennis te verkrijgen, maar die het niet is toegestaan dit te
onthullen. De reden, zegt Rabbi Jitschak, dat Tora toch met het scheppingsverhaal begint, is om ons te leren,
dat wanneer het volk zondigt en daarin volhardt, G-d hen straft en hen uit hun land verbant (Ramban).
In een begin schiep – Deze zin betekent: vanwege Tora, die genoemd wordt: het begin van Zijn weg4 en
vanwege Israël, dat genoemd wordt: de eerste van zijn voortbrengselen5 schiep G-d enz. En wanneer je het
naar de eenvoudige betekenis wilt verklaren dan is dit de verklaring: In het begin van de schepping van hemel
en aarde, toen de aarde woest en leeg en duister was, zei G-d: „Er zij licht”. En het vers komt ons niet de
volgorde van de schepping leren, want indien het die wilde leren, dan had men als volgt moeten schrijven:
barisjona]ָּבִראׁשֹוָנה  ָּבָרא ֵאת ַהָּׁשַמִים bara et hasjamajiem], eerst schiep Hij de hemel, enz. Want er is geen

voorbeeld van [resjiet]ראשית in de bijbel, dat niet verbonden is met het volgende woord in de betekenis van:
„in het begin van”, zoals: in het begin van de regering van Jehojakim (Jer. 26:1). Zo moet je hier ook vertalen:
„in het begin van de schepping”. Maar misschien zou je willen zeggen dat het vers ons wil leren dat dit het
eerste was dat werd geschapen, en dat de verklaring ervan is: in het begin van alles schiep Hij deze dingen. Als
dat de juiste verklaring is [d.w.z. dat het vers ons de volgorde meedeelt waarin alles geschapen werd],
verwonder u dan, want zie, het water was kennelijk al geschapen, immers er is geschreven [in vers 2]: en de
geest van G-d zweefde over de oppervlakte van het water, en de Tora heeft nog niet meegedeeld wanneer de
schepping van het water plaats had! Je leert dus dat het water aan de schepping van de aarde vooraf ging. En
nog iets: de hemel is geschapen uit vuur en water6. Je bent dus wel genoodzaakt om aan te nemen dat de Tora
niets leert omtrent de volgorde, wat eerst en wat later geschapen werd (Rasji).
4. Spr. 8:22: Hasjem heeft mij geschapen aan het begin van Zijn weg, nog vóór Zijn oudste werken. De Tora presenteert
zichzelf hier als een instrument van G-d.
5. Jer. 2:3: Israël is heilig voor Hasjem, de eerste van Zijn voortbrengselen; ieder die hen verslindt zal schuldig verklaard

worden.
6. Zie de verklaring van Rasji op vers 8; vuur en water moeten dus al bestaan hebben voordat de hemel werd geschapen,

maar hun schepping is nog niet vermeld.

Schiep G-d. En er wordt niet gezegd: Hasjem schiep, want aanvankelijk kwam het in de gedachte van Hasjem
op om de wereld te scheppen volgens de maatstaven van het recht7, maar Hij zag in, dat dan de wereld niet zou
kunnen blijven bestaan. Daarom liet Hij eerst de eigenschap van barmhartigheid optreden en Hij verenigde
haar met de eigenschap van het recht [en op deze beide eigenschappen samen is de wereld gebaseerd]. Dit is
de betekenis van wat er geschreven staat [in vers 2:4]: op de dag dat Hasjem G-d de hemel en de aarde
gemaakt heef.8 (Rasji).
7. Zodat het recht steeds in de wereld zou beslissen.
8. Met de Sjeem Hasjem wordt G-d als de Albarmhartige bedoeld, met het woord Elokiem, hier steeds vertaald met ‘G-d’

wordt Hij als de strenge onverbiddelijke Rechter gedacht; met In een begin schiep G-d wordt dus bedoeld dat G-d aan-
vankelijk de hemel en de aarde als strenge Rechter wilde scheppen, daarbij alles en iedereen onder een strenge, onverbid-
delijke rechtspraak oordelend.

Ramban is het niet eens met Rasji en schrijft: „Het vers beschrijft wel degelijk de volgorde van de schepping.”
Hij licht toe dat de Tora het verhaal vertelt van de zes dagen van de Schepping ex nihilo om vast te stellen dat
G-d de enige Schepper is en om de theorieën te weerleggen, die beweren dat het universum tijdloos is of dat
het bij toeval ontstaan is door een of andere grootse gebeurtenis. Dit is impliciet in het verhaal van de eerste
zes dagen, want de Schrift geeft geen specifieke details over het proces van de Schepping, zomin als hij
melding maakt van de engelen of van andere onlichamelijke wezens. Het verhaal van de Schepping vertelt
slechts in algemene bewoordingen hoe de belangrijkste categorieën van het heelal zijn ontstaan, omdat het
voornaamste doel ervan is om vast te stellen dat niets ontstaan is zonder G-ds gebod.
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Dit is ook de mening van de meeste andere commentatoren, alleen Ibn Ezra deelt de mening van Rasji.
Het woord Elokiem − G-d − betekent eeuwig. Daarom worden ook rechters, als zij rechtspreken in naam van
G-d, elohiem genoemd (Sforno).

2. De aarde was woest en leeg en er was duisternis boven het oppervlak van de afgrond en de
geest van G-d zweefde over het oppervlak van het water.

Woest en leeg. In het Hebreeuws: Tohoe Wawohoe. Tohoe is een uitdrukking voor verwondering en ontzet-
ting. Men was dus verwonderd en ontzet vanwege de leegte die er was (Rasji).
Het was een ongevormde massa, een speciale schepping, de voorloper van de materie (Sforno).
Boven het oppervlak van de afgrond – Boven het oppervlak van het water dat zich op de aarde bevond (Rasji).
En de geest van G-d zweefde over het oppervlak van het water – De troon van G-ds Heerlijkheid stond in
het luchtruim en zweefde boven het oppervlak van het water door de adem van de mond van de Heilige,
geloofd zij Hij en op Zijn bevel, zoals een duif die boven het nest zweeft (Rasji).
Volgens Ibn Ezra was de aarde bij het begin van de schepping onbewoond, omdat er toen water over heel het
aardoppervlak was.

3. En G-d zei: laat er licht zijn, en er was licht.
En G-d [Elokiem] zei. Het woord Elokiem betekent: „De Meester van alle krachten.” De eenvoudige
verklaring van het vers is daarom dat G-d hemel en aarde uit het niets geschapen heeft en de schepping van de
aarde omvatte alle elementen (Ramban).
Laat er licht zijn. Dit is het licht van de zeven Scheppings-dagen, zodat groei mogelijk was, zonder zaden.
Dit verborgen licht zal ook gebruikt worden aan het einde der tijden, wanneer het koek en wollen kleren zal
voortbrengen zonder het medium van geplante zaden (Sforno).

4. En G-d zag dat het licht goed was, en G-d maakte een scheiding tussen het licht en de duisternis.
En G-d zag dat het licht goed was en Hij scheidde: De midrasj (Chagiga 12a) verklaart: Hij zag dat het licht
het niet verdiende dat de G-ddelozen er van zouden profiteren. Daarom zonderde Hij het voor de recht-
vaardigen af voor de toekomst. En de eenvoudige verklaring is: Hij zag dat het goed was en dat het voor het
licht en voor de duisternis niet behoorlijk was dat zij zouden gebruikt worden, terwijl zij met elkaar verward
waren. Daarom bepaalde Hij dat het domein van de één de dag, en het domein van de ander de nacht zou zijn
(Rasji).

5. En G-d noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht; het werd avond en het werd
ochtend, één dag.

En G-d noemde – Overal waar G-d iets of iemand een naam geeft, drukt dat een opdracht uit. G-d riep het
licht en stelde het aan over de dag en G-d riep de duisternis en stelde hem aan over de nacht (Hirsch).
En G-d noemde het licht dag – Hoewel de perioden van licht en duisternis toen nog niet functioneerden op
dezelfde manier als ze nu functioneren, bedoelen we dat, wanneer we deze perioden dag en nacht noemen, Hij
deze perioden niettemin scheidde op een geleidelijke manier, zodat er een tijd was die ‘avond’ genoemd wordt
bij het begin van de nacht en een tijdstip dat ‘ochtend’ genoemd wordt bij het aanbreken van de dag (Sforno).
[Dus hoewel dag en nacht elkaar niet afwisselden ten gevolge van het ronddraaien van de aarde, zorgde G-d
ervoor, dat zij elkaar toch op dezelfde manier afwisselden.]
Avond – erev – Van het woord arav – mengen. De avond wordt zo genoemd omdat hij een overgang is van de
dag naar de nacht, die erin „vermengd” zijn. Ochtend – Boker. Van het woord bocheer – scheiden, zo
genoemd omdat men dan kleuren van elkaar kan onderscheiden, hetgeen het daglicht karakteriseert (Ibn Ezra).
Eén dag – Volgens de gebruikte taal in deze afdeling had men moeten schrijven; „de eerste dag”, zoals men
bij de overige dagen geschreven heeft: de tweede dag, de derde dag, de vierde dag, enz. Waarom staat er hier
één dag? Omdat de Heilige, geloofd zij Hij, alleen was in Zijn wereld, want de engelen werden pas de tweede
dag geschapen, zoals in Bereisjiet Rabba (3) wordt verklaard (Rasji).

6. En G-d zei: „Laat er een uitspansel zijn in het midden van het water en het zal een scheiding
vormen tussen water en water.”

Laat er een uitspansel zijn – Laat het uitspansel sterk zijn, want ofschoon de hemelen reeds op de eerste dag
waren geschapen, waren zij nog vochtig, en stolden zij op de tweede dag, onder de vermaning van Hasjem,
toen Hij zei: Laat er een uitspansel zijn. En dit is de bedoeling van wat men schrijft [in Job 26:11]: de zuilen
van de hemelen wankelden gedurende de hele eerste dag, maar op de tweede dag stonden zij verstomd ten
gevolge van Zijn vermaning, zoals een mens, die verstomd staat van een vermaning van iemand die hem vrees
inboezemt (Rasji).
In het midden van de wateren. Midden tussen de wateren, want er is een scheiding tussen de bovenste
wateren en het uitspansel, zoals er [een scheiding] is tussen het uitspansel en het water op de aarde. Men leert
hier dus dat zij bleven hangen op bevel van de Koning.
Dit is een van de mysteries van de Schepping die niet onthuld mogen worden (Ramban).
Een uitspansel – Dat is de dampkring (Sforno, zo ook Ibn Ezra, Hirsch).
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7. En G-d maakte het uitspansel en scheidde het water dat onder het uitspansel was van het water
dat boven het uitspansel was, en zo gebeurde het.

En G-d maakte het uitspansel. Hij verbeterde het tot zijn blijvende staat; en dit is het „maken” ervan, zoals in
Deut. 21:12 voorkomt: en zij laat haar nagels groeien [d.w.z.: zo laten als zij zijn, er niets aan doen (Ond.)].
Boven het uitspansel. Er staat niet: op het uitspansel, maar boven het uitspansel, omdat het op enige afstand
zweefde in het luchtruim. En waarom wordt er op de tweede dag niet gezegd dat het goed was? Omdat de
waterwerken niet eerder voltooid waren dan op de derde dag, maar Hij begon ermee op de tweede dag, en iets
dat niet af is, is niet volmaakt en niet in goede staat. Maar op de derde dag, toen de waterwerken voltooid
waren en Hij met ander scheppend werk begon en dat afmaakte, zei Hij tweemaal dat het goed was, eenmaal
voor de voltooiing van het werk van de tweede dag en eenmaal voor het voltooien van het werk van die derde
dag zelf (Rasji).
En G-d maakte – G-d maakter het geschikt voor zijn uiteindelijk doel. En zo gebeurde het – Onmiddellijk
nadat G-d dat geboden had (Ramban).
Het water boven het uitspansel – Dat zijn de regenwolken (Sforno, Hirsch).

8. En G-d noemde het uitspansel hemel; en het werd avond en het werd ochtend, een tweede dag.
En G-d noemde het uitspansel hemel – [Het Hebreeuwse woord voor hemel = sjamajim, dat kan gelezen
worden als sa majim, hetgeen in het Hebreeuw betekent:] ‘draag water’, [of men kan het lezen als sjam majim,
en dat betekent in het Hebreeuws:] ‘daar is water’; vuur en water die zich met elkaar vermengd hebben, en
waaruit Hij de hemel geschapen heeft. En een andere verklaring [voor het woord sjamajim is dat het is
samengesteld uit de woorden eesj en majim, hetgeen betekent:] vuur en water, die zich met elkaar vermengd
hadden, en waaruit Hij de hemel geschapen heeft (Rasji).
En G-d noemde het uitspansel hemel – Op de tweede dag gaf Hij het deze naam, toen Hij het de vorm van
het uitspansel gaf, want op de eerste dag was de vorm ervan nog niet gereed (Ramban).

9. En G-d zei: „Laat het water dat onder de hemel is zich verzamelen op één plaats, dan zal het
droge zichtbaar worden.” En zo gebeurde het ook.

Laat het water zich verzamelen – Want het was over het oppervlak van heel de aarde verspreid en Hij verza-
melde het in de oceaan, dat is de grootste van alle zeeën (Rasji).
In de diepte was het water vermengd met zand en G-d beval dat het water en het zand zich van elkaar
scheidden en dat het zand naar boven zou komen, tot boven het wateroppervlak en zich zou neerzetten rondom
de watermassa, zodat mens en dier zich daarop zouden kunnen vestigen (Ramban).
Niet door toedoen van de hemellichamen werd de aarde droog, maar op bevel van G-d, opdat aan zee en land
grenzen gesteld werden, die zij niet mochten overtreden (Sforno).

10. En G-d noemde het droge: aarde, en de waterverzameling noemde Hij: zeeën, en G-d zag dat
het goed was.

En G-d noemde het droge: aarde – De juiste naam ervoor was ‘het droge’, want zand waarvan de zee zich
terugtrekt, wordt droog. Maar G-d noemde het ‘eretz – aarde’, waar de vier elementen, die op de eerste dag
geschapen werden, al bij zijn inbegrepen. En de reden hiervoor is, dat dit alles geschapen werd opdat de mens
erop zou kunnen wonen, want alleen de mens kan zijn Schepper erkennen (Ramban).
Noemde Hij zeeën. Er is toch maar één zee [alle zeeën lopen in elkaar]. Maar de smaak van de vis die uit de
zee bij Akko gehaald wordt is niet gelijk aan de smaak van de vis die uit de zee bij Spanje gehaald wordt
(Rasji).
Zeeën – jamiem – Het is een samentrekking van jam en majim – zee en water, zoals er geschreven staat in
Jesjajahoe 11:9: „De wateren bedekken de zee.” (Ramban).
En G-d zag dat het goed was – Dat betekent dat het compleet was en zou blijven bestaan. En op de tweede
dag zei G-d niet dat het goed was, want toen waren de waterwerken nog niet voltooid, en daarom wordt er op
de derde dag tweemaal gezegd dat het goed was (Ramban).

11. En G-d zei: „Laat de aarde gras doen ontspruiten, kruid dat zaad uitzaait, vruchtbomen die
vruchten met hun eigen soort zaad erin voortbrengen, op de aarde.” En zo gebeurde het.

Laat de aarde gewassen doen ontspruiten – Dat wil zeggen, laat de aarde zich vullen en bedekt worden met
een kleed van kruiden. Kruid dat zaad draagt – Dat daarin zijn zaad zal groeien, om daarvan op een andere
plaats te zaaien. Vruchtbomen – Dat wil zeggen dat de smaak van het hout van de boom gelijk zal zijn aan de
smaak van de vrucht. Maar dat deed de aarde niet, maar de aarde bracht bomen voort die vruchten
voortbrengen [zie vers 12] en geen bomen als vruchten. Daarom, toen Adam werd gevloekt wegens zijn
misdaad, werd ook de aarde gevloekt.
Met hun eigen soort zaad: Dat zijn de pitten van iedere vrucht, waaruit de boom ontspruit, wanneer men die
plant.

12. En de aarde bracht gewassen voort, kruid dat zaad uitzaait naar zijn soort en bomen die
vruchten met hun eigen soort zaad voortbrengen; en G-d zag dat het goed was.
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En de aarde bracht gewassen voort – In een agada in traktaat Choelien 60a wordt verklaard dat de kruiden
uit zichzelf besloten zaad naar hun soort voort te brengen, ofschoon hun dat niet geboden was in het vorige
vers, maar omdat zij gehoord hadden dat de bomen deze opdracht hadden gekregen (Rasji).
Dat het goed was – Dit bevestigde het bestaan van de verschillende soorten voor altijd (Ramban).

13. En het werd avond en het werd ochtend, een derde dag.

14. G-d zei: „Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf, die een scheiding maken tussen de dag en
tussen de nacht, en zij zullen dienen tot tekens en voor de vastgestelde tijden en voor de dagen en
voor de jaren;

Laten er lichten zijn – Zij waren reeds geschapen op de eerste dag, maar op de vierde dag gebood Hij hun
zichzelf op te hangen aan het uitspansel (Chagiga 12a). En zo waren eveneens alle voortbrengselen van hemel
en aarde reeds de eerste dag geschapen, maar elk werd zijn plaats gegeven op de dag dat het hem bevolen
werd. Het woord „de hemel” in vers 1 heeft in het Hebreeuws het woordje et bij zich [ter aanduiding van de
vierde naamval], maar betekent ook ‘met’, om daaraan toe te voegen zijn voortbrengselen [dus de hemel werd
geschapen met zijn voortbrengselen] en zo ook de aarde met het woordje et betekent dat de aarde met zijn
voortbrengselen geschapen werd.
Laten er lichten zijn – Het licht was al op de eerste dag geschapen, maar toen op de tweede dag het uitspansel
geschapen werd, hield dat het licht tegen, zodat, toen op de derde dag de aarde geschapen werd, daar duisternis
heerste. En nu, op de vierde dag wilde G-d dat het licht de aarde zou bereiken en daarom plaatste Hij lichten
aan het hemelgewelf (Ramban).
Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf – Het oorspronkelijk licht was te sterk, daarom moest het gefilterd
worden door het hemelgewelf, zodat het minder fel zou zijn (Sforno).
Die een scheiding maken tussen de dag en tussen de nacht – Het aanvankelijk geschapen licht werd wegge-
borgen [zie Rasji op vers 4]. Maar gedurende de zeven dagen van de schepping deed het aanvankelijke licht
dienst, samen met de duisternis, zowel bij dag als bij nacht (Rasji).
En zij zullen dienen tot tekens – Wanneer de lichten verduisteren is het een slecht voorteken, zoals er gezegd
is [in Jeremiahoe 10:2]: En voor de lichten van de hemel, wees niet bevreesd voor hen. Dat wil zeggen:
wanneer jullie de wil van de Heilige, gezegend zij Hij, doen, dan hoeven jullie je geen zorgen te maken voor
narigheid [namelijk dat de verduistering een straf is wegens overtredingen] (Rasji).
En voor de vastgestelde tijden – Met het oog op de toekomst, want in de toekomst zal Israël geboden worden
omtrent de feesten, dat die gerekend zullen worden naar de nieuwe maan (Rasji). Dat zijn de seizoenen, zoals het
zaai- en oogstseizoen, en zomer en winter (Ramban).
En voor de dagen – De zon zal een halve dag dienst doen en de maan zal een halve dag dienst doen, samen
dus een geheel etmaal (Rasji).
En jaren – Aan het eind van 365 dagen zullen zij hun loop door de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem
voltooid hebben. Deze sterrenbeelden dienen hen en vormen een jaar en dan herhalen zij en beginnen opnieuw
hun omloop zoals de eerste omloop.

15. En zij zullen dienen als lichten aan het hemelgewelf, om de aarde te verlichten.” En zo gebeurde
het.

En zij zullen dienen als lichten. Zij zullen ook dienen om de wereld te verlichten (Rasji).
Om de aarde te verlichten. Het door het hemelgewelf gefilterde licht zal op de aarde schijnen op een manier
die geschikt is voor haar bewoners (Sforno).

16. En G-d maakte de twee grote lichten, het grote licht voor de heerschappij over de dag en het
kleine licht voor de heerschappij over de nacht, en de sterren.

De twee grote lichten – Zij werden even groot geschapen, maar de maan werd kleiner gemaakt omdat zij
aanmerkingen maakte en zei: het is onmogelijk dat twee koningen van één kroon gebruik maken [d.w.z. zoals
het onmogelijk is dat twee koningen over één en het zelfde land regeren, zo kunnen er ook niet twee gelijke
hemellichamen zijn]. (Choelien 60b).
En de sterren – Nadat Hij de maan kleiner had gemaakt, vergrootte Hij haar sterrenleger, om haar weer wat
tevreden te stellen (Rasji).

17. En G-d plaatste ze aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten,
En G-d plaatste hen – Dit leert ons dat deze lichten niet uit het hemelgewelf gemaakt waren, maar dat het
lichamen waren die daar ingezet werden (Ramban).

18. om te heersen over de dag en over de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis; en G-
d zag dat het goed was.

Om te heersen over de dag en over de nacht – Dit is niet hetzelfde als hun lichtfunctie. Maar de zon heerst
over de aarde, doordat hij alles laat groeien maar ook kan laten verdorren en de maan is verantwoordelijk voor
de getijden van de zeeën (Ramban).
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19. En het werd avond en het werd ochtend, een vierde dag.

20. G-d zei: „Laat het water wemelen van wriemelende levende wezens, en laat vogels vliegen
boven de aarde, en langs het hemelgewelf.”

Levende wezens – Een ziel waar leven in zit (Rasji).
Gewriemel – Elk levend wezen dat laag bij de aarde blijft wordt gewriemel genoemd. Onder het gevleugelde
zijn dat bijvoorbeeld de vliegen, onder de kruipende dieren bijvoorbeeld mieren, kevers en wormen en onder
de andere dieren bijvoorbeeld de wezel, de muis, de slak en dergelijke, en voorts alle vissen (Rasji).
Vogels vliegen boven de aarde langs het hemelgewelf – Zij reinigden de atmosfeer van de aarde van het
overtollige vocht [dat ontstaan was door de aanvankelijke oververhitting. De vleugels van de vogels verdreven
deze mist] (Sforno).

21. En G-d schiep de grote zeemonsters en al de levende krioelende wezens, waarvan het in het
water wemelt, naar hun soorten, en elke gevleugelde vogel naar zijn soort; en G-d zag dat het goed
was.

Grote zeemonsters – De grote vissen in de zee. En volgens de agada is dat de Leviatan en zijn wijfje, want
Hij schiep een mannetje en een wijfje en doodde het wijfje, en zoutte het in voor de rechtvaardigen van de toe-
komst; want wanneer zij zich voortgeplant en vermenigvuldigd hadden, had de wereld niet kunnen bestaan
wegens hun afmetingen.
En al de levende wezens – Een wezen waarin zich leven bevindt (Rasji).
De grote zeemonsters – De Grieken schrijven in hun boeken dat sommige van deze dieren 500 Perzische
mijlen lang waren (Ramban).

22. En G-d zegende ze met de woorden: weest vruchtbaar en vermeerdert jullie en vult de wateren
van de zeeën, en de vogels zullen zich op de aarde vermeerderen.

En G-d zegende ze – Omdat men hun aantal vermindert door er jacht op te maken en ze op te eten, daarom
hebben zij een zegen nodig. En ook de wilde dieren hadden om dezelfde reden een zegen nodig. Maar wegens
de slang, die was voorbestemd om gevloekt te worden, zegende Hij hen niet, opdat niet ook de slang in die
zegen zou zijn inbegrepen (Rasji).
Weest vruchtbaar – Een uitdrukking, afgeleid van het woord vrucht. Het wil dus zeggen: maak vruchten
(Rasji).
En vermenigvuldigt jullie – Wanneer er alleen had gestaan: „weest vruchtbaar,” dan zou ieder slechts één
vrucht hoeven voort te brengen. Daarom staat er ook: „en vermenigvuldigt jullie,” opdat ieder veel vruchten
zou voortbrengen (Rasji).
En de vogels zullen zich op aarde vermenigvuldigen – Hoewel de vogels uit water geschapen waren, leggen
zij hun eieren op het land en vermenigvuldigen zich daar en geen vogel legt zijn eieren in het water (Ramban).

23. En het werd avond en het werd ochtend, een vijfde dag.

24. En G-d zei: „Laat de aarde levende wezens voortbrengen naar hun soorten, vee en kruipend
gedierte en wilde landdieren naar hun soort”; en zo gebeurde het.

Laat de aarde voortbrengen – Dit is wat ik in vers 14 verklaard heb, dat alles reeds de eerste dag in aanleg
geschapen was en Hij hoefde het nu slechts te voorschijn te brengen (Rasji).
Levende wezens – Waar leven in is.
Kruipende dieren – Dit zijn de kruipende dieren die laag bij de grond over de aarde kruipen; ze zien eruit
alsof zij worden voortgetrokken, doordat men niet ziet hoe zij zich voortbewegen (Rasji).
Vee – Dat zijn de dieren die gras eten, zowel huisdieren als wilde dieren (Ramban).
En zo gebeurde het – Hier betekent dit dat alles zou blijven zoals het geschapen was, dat wil zeggen dat
wanneer twee soorten gekruist worden, zodat een nieuwe kruising ontstaat, dan zal die onvruchtbaar zijn
(Sforno).

25. En G-d maakte de wilde landdieren naar hun soort en het vee naar zijn soort en al het kruipend
gedierte op de grond naar hun soort; en G-d zag dat het goed was.

En G-d maakte de wilde landdieren – Hij gaf ze hun definitieve vormen en hoogte [bij de schepping hadden
zij die in aanleg reeds gekregen] (Rasji).
Hij gaf ieder soort dier alle eigenschappen die het nodig had (Sforno).

26. G-d zei: „Laat Ons een mens maken naar Ons evenbeeld, naar Onze vorm en zij zullen heersen
over de vissen in de zee en over de vogels in de lucht en over het vee en over heel de aarde en over
al de dieren die over de aarde kruipen.”

Laat Ons een mens maken – Hieruit leren wij de bescheidenheid van de Heilige, gezegend is Hij. Omdat de
mens naar het evenbeeld van de engelen is geschapen en zij daarom jaloers op hem zouden zijn, daarom raad-
pleegde Hij hen, en wanneer Hij rechtspreekt over regeerders, overlegt Hij met Zijn hemelse raad. Want zo
ook vindt men bij Achav, dat Micha tegen hem zei: „Ik zag de Eeuwige op Zijn troon en het hele hemelse leger
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stond naast Hem, aan Zijn rechter- en linkerzijde.” (1 Koningen 22:19). Is er dan bij Hem een linker- en
rechterzijde? Echter het betekent dat die welke als het ware aan Zijn rechter zijde stonden, pleitten voor
vrijspraak bij het Hemelse oordeel en die welke als het ware links stonden, pleitten voor veroordeling. Zo ook
hier vroeg Hij verlof aan Zijn raad van engelen en Hij zei tegen hen: „Er zijn hierboven wezens met Mijn
gelijkenis. Wanneer er daar beneden geen wezens zullen zijn met Mijn gelijkenis, dan zal daar jaloersheid zijn
onder de schepselen (Rasji).
Laat Ons een mens maken – En ofschoon die engelen Hem niet hielpen bij de vorming en er daardoor bij de
ongelovigen een basis ontstaat om ons te weerleggen [door te zeggen dat „laat Ons maken” er op wijst dat er
meerdere goden waren die samen geschapen hebben], desondanks heeft de Heilige Schrift zich er niet van
weerhouden om ons gedragsregels en bescheidenheid te leren, en dat de grotere aan de kleinere toestemming
moet vragen. En indien er geschreven was: „Ik zal een mens scheppen”, dan hadden wij daaruit niet kunnen
afleiden dat Hij met Zijn rechtbank overleg had gepleegd. En het antwoord op de ongelovigen staat er naast [in
het volgende vers]: „En Hij schiep” en er staat niet: „En zij schiepen” (Rasji).
Naar Ons evenbeeld – Overeenkomstig Onze vorm (Rasji).
Naar Onze gelijkenis – In begrip en verstand (Rasji).
En zij zullen heersen over de vissen in de zee – Het Hebreeuwse woord voor heersen heeft bovendien de
betekenis van afdalen, zodat het vers ons leert, dat wanneer de mens zich verdienstelijk maakt, hij heerst over
de dieren, maar wanneer hij het niet verdient, zal hij voor ze vernederd worden en dan zullen de wilde dieren
over hem regeren (Rasji).
G-d zei: Laat Ons een mens maken – [Hier wordt niet gezegd: laat de aarde voortbrengen, zoals bij de
dieren, maar] er was een speciale uitspraak om de mens de scheppen, wegens zijn grote belang. En zij zullen
heersen – Omdat de mens mannelijk en vrouwelijk zou zijn, staat dat hier in het meervoud (Ramban).

27. En G-d schiep de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van G-d schiep Hij hen, mannelijk en
vrouwelijk schiep hij hen.

En G-d schiep de mens naar Zijn beeld – Naar de vorm van de mens die voor hem gemaakt was. Want alles
werd geschapen door een woord, maar de mens werd geschapen met de handen, zoals er geschreven staat [in
Psalm 139:5]: „En U hebt Uw hand op mij gelegd.” De mens werd gevormd door een stempel, als een munt
(Rasji).
Naar het beeld van G-d schiep Hij hen – De stempel had de vorm van de gestalte van de schepper (Rasji).
Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen – En verderop [in Gen. 2:21] staat geschreven: „En Hij nam één van
zijn zijden”, enz. Hieruit zou men kunnen leren dat man en vrouw niet gelijktijdig werden geschapen]. De
Midrasj [in Eroevin 18a] verklaart dit als volgt: „Bij de eerste schepping waren twee gezichten geschapen, en
naderhand heeft Hij die gescheiden.” En de eenvoudige verklaring van het vers is, dat men ons hier informeert
dat beiden geschapen werden op de zesde dag, maar dat hier niet verteld wordt hoe zij precies geschapen
werden, dat wordt elders verklaard (Rasji).
Naar Zijn beeld, naar het beeld van G-d schiep Hij hen – Van alle levende wezens is alleen de mens
begiftigd met moraal, rede en vrije wil, net als zijn Schepper. Hij kan G-d kennen en liefhebben en met Hem
communiceren. Alleen de mens kan zijn handelingen besturen met zijn verstand. Dit is de betekenis van de
woorden van Tora, dat de mens geschapen is naar G-ds beeld en gelijkenis (Rambam).
Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen – Alle dieren werden mannelijk en vrouwelijk geschapen, maar het
wordt alleen bij de mens vermeld, om aan te geven dat zowel mannen als vrouwen naar G-ds evenbeeld
werden geschapen (Hirsch).
Naar het beeld van G-d [Elokiem] schiep Hij hen – Met intellectuele begaafdheden, zodat de mens in staat
zou zijn om recht te spreken (Sforno).

28. En G-d zegende hen en zei tegen hen: „Wees vruchtbaar en vermeerder je, vul de aarde en
onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al het
gedierte dat krioelt op de aarde.”

En onderwerp haar – Het Hebreeuwse woord ‘onderwerp haar’ mist de letter wav, waardoor men het ook kan
lezen als: ‘en dwing haar’, om te leren dat de man zijn vrouw moet onderwerpen. En ook om te leren dat het de
man is opgedragen om zich voort te planten, niet de vrouw. (Rasji).
En onderwerp haar en heers – Om dat alles te beschermen met je verstand, en te voorkomen dat de wilde
dieren jouw terrein binnendringen, want jij zult over ze regeren met netten en vallen en ze aan jou dienstbaar
maken (Sforno).

29. Toen zei G-d: „Zie, ik heb jullie al het zaaddragende gewas gegeven dat zich op de hele aardbo-
dem bevindt en alle bomen waaraan zich met zaad gevulde vruchten bevinden; zij zullen jullie tot
voedsel dienen.
30. En voor alle landdieren en voor alle vogels in de lucht en voor al het kruipend gedierte op de
aarde dat leeft dient al het groene gewas tot voedsel”; en zo gebeurde het.

Zij zullen jullie en alle wilde landdieren tot voedsel dienen – Hij heeft de mensen gelijk gesteld aan het vee
en de wilde dieren, wat het voedsel betreft, en Hij heeft Adam en zijn vrouw niet toegestaan dieren te doden
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om hun vlees te eten. Slechts alle groenten zouden zij allen samen eten. Pas toen de nakomelingen van Noach
kwamen, heeft Hij hun toegestaan vlees te eten, want er wordt gezegd [in Ber. 9:3]: „Alles wat kruipt en leeft
geef Ik jullie te eten” (Rasji).

31. En G-d zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed; en het werd avond en het werd
ochtend, een zesde dag.

De zesde dag – [Het lidwoord ‘de’ in de zesde dag – de Hebreeuwse letter Hee – komt in het Hebreeuws niet
voor bij de vorige dagen.] Men heeft de letter Hee [vijf in getalswaarde] toegevoegd aan de zesde dag, bij de
voltooing van het scheppingswerk, om daarmee te zeggen dat het geschapen werd op voorwaarde dat Israël de
vijf boeken van de Tora zou naleven. En een andere verklaring voor de toevoeging van het voorvoegsel Hee,
het lidwoord ‘de’, is dat alles in twijfelachtige toestand zou blijven bestaan tot de zesde dag, dat is de zesde
dag van de maand Siwan [ Sjawoe’ot, het feest van de wetgeving] (Rasji).
Het was zeer goed – Om aan te duiden dat ook de slechte dingen, die bij de schepping zijn ontstaan, goed zijn.
En een andere verklaring: wegens de superieure status van de mens was het „zeer goed.” (Ramban).


