
BEREISJIET / GENESIS – PARASJAT BEREISJIET – HOOFDSTUK 5

21

5. 1. Dit is de geschiedenis van de afstammelingen van Adam – op de dag dat G-d de mens schiep,
maakte Hij hem naar de gelijkenis van G-d.
Rasji Dit is de geschiedenis van de afstammelingen van Adam – Dit is een opsomming van de nageslachten van

Adam en er bestaan vele aggadische verklaringen over.
Radak Dit is een opsomming van de nageslachten van Adam tot Noach en daar worden Kaïn en Hewel niet bij

genoemd, want Hewel stierf zonder nakomelingen en de nakomelingen van Kaïn gingen verloren in de vloed.
Daarom begint de afstamming met Sjeet.

Ramban Adam was het handwerk van Hasjem zelf en dus was hij perfect. Daarom leefden hij en zijn nakomelingen van
de eerste geslachten tot de vloed zo lang. Met het geslacht van de vloed ging het morele niveau van de
mensheid achteruit en daarom leefden de mensen na de vloed veel korter.

Rasji Op de dag dat G-d de mens schiep – Dit vertelt ons dat hij op de dag dat hij geschapen werd, kinderen kreeg
[zie Rasji op Gen. 4:25] (B.R. 24:7).

2. Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk en zegende hen en Hij noemde hen „mens” op de dag dat zij
geschapen werden. 3. Toen Adam honderd en dertig jaar geleefd had, verkreeg hij zijn evenbeeld dat op hem
leek en hij noemde hem Sjeet.
Rasji Honderd en dertig jaar – Tot dan had hij afgezonderd van zijn vrouw geleefd (Eroevien 18b).

4. En de levensdagen van Adam, nadat hij Sjeet had voortgebracht, waren achthonderd jaar en hij bracht
zonen en dochters voort. 5. En al de levensdagen van Adam waren negenhonderd en dertig jaar en toen stierf
hij. 6. En Sjeet had honderd en vijf jaar geleefd toen hij Enosj voortbracht. 7. Sjeet leefde, nadat hij Enosj had
voortgebracht, nog achthonderd en zeven jaar en hij bracht zonen en dochters voort. 8. De gehele levensduur
van Sjeet was negenhonderd en twaalf jaar en toen stierf hij. 9. Enosj had negentig jaar geleefd en bracht toen
Kenan voort. 10. Enosj leefde, nadat hij Kenan had voortgebracht, nog achthonderd en vijftien jaar en bracht
zonen en dochters voort.
11. Heel de levensduur van Enosj was negenhonderd en vijf jaar en toen stierf hij. 12. Kenan had zeventig jaar
geleefd en toen bracht hij Mehalalel voort. 13. Kenan leefde, nadat hij Mehalalel had voortgebracht, nog
achthonderd en veertig jaar en hij bracht zonen en dochters voort. 14. De gehele levensduur van Kenan was
negenhonderd en tien jaar en toen stierf hij. 15. Mehalalel had vijf en zestig jaar geleefd en bracht toen Jared
voort. 16. Mehalalel leefde, nadat hij Jared had voortgebracht, nog achthonderd en dertig jaar en bracht zonen
en dochters voort. 17. De gehele levensduur van Mahalalel was achthonderd vijfennegentig jaar en toen stierf
hij. 18. Jared had honderd twee-en-zestig jaar geleefd toen hij Chanoch voortbracht. 19. Jared leefde, nadat hij
Chanoch voortbracht, nog achthonderd jaar en bracht zonen en dochters voort. 20. De gehele levensduur van
Jared was negenhonderd twee-en-zestig jaar en toen stierf hij. 21. Chanoch had vijfenzestig jaar geleefd en
bracht toen Metoesjelach voort. 22. Chanoch wandelde driehonderd jaar met God nadat hij Metoesjelach had
voortgebracht en hij bracht zonen en dochters voort.
Rasji En Chanoch wandelde: Hij was een vroom man, maar lichtzinnig, zodat hij makkelijk de verkeerde weg opging.

Daarom nam de Heilige, gezegend zij Hij, hem spoedig weg [van deze wereld] en doodde hem voor zijn tijd. En
daarom staat er bij zijn dood wat anders, namelijk: „en hij was er niet meer”, niet meer om op deze wereld zijn
jaren te vullen.

23. De gehele levensduur van Chanoch was driehonderd en zestig jaar. 24. Chanoch wandelde met God en hij
was niet meer, want God had hem genomen.
Rasji Want G-d had hem genomen: Vóór zijn tijd [door iets buitengewoons, zoals in Ez. 24:16: „Zie, Ik zal van jou

wegnemen wat bekoorlijk is in jouw ogen, door een pest”, d.w.z. dat de vrouw, die met het bekoorlijke wordt bedoeld,
zal sterven, vóórdat haar vastgesteld stervensuur gekomen is. Zo is ook hier de betekenis van het woord
„nemen”.

25. Methusjelach leefde honderdzevenentachtig jaar en bracht toen Lèmech voort. 26. Methusjelach leefde,
nadat hij Lèmech had voortgebracht. zevenhonderd twee en tachtig jaar en bracht zonen en dochters voort. 27.
De gehele levensduur van Methusjelach was negenhonderd en zestig jaar en toen stierf hij. 28. Lèmech had
honderd twee en tachtig jaar geleefd en bracht toen een zoon voort.
Rasji En bracht een zoon voort: Door hem werd de wereld weer opgebouwd [„zoon” = BeN in het Hebreeuws, van de

stam BaNaH = bouwen, dus BeN betekent hier „opbouwer”, want als het de gewone betekenis van „zoon” gehad
zou hebben, dan zou onmiddellijk diens naam genoemd worden, zoals overal elders] (Tanchoema Ber.11).

29. Hij noemde zijn naam Noach, zeggende: „Deze zal ons troosten voor onze arbeid en voor het zwoegen van
onze handen in de aarde die de Eeuwige vervloekt heeft.”
Rasji Deze zal ons troosten: Hij zal voor ons de pijn van onze handen laten ophouden. Vóórdat Noach gekomen was,

hadden zij geen gereedschap op mee te ploegen, maar hij heeft het hun verschaft. En de aarde bracht doornen en
distels voort, wanneer men tarwe zaaide, door de vloek van de eerste mens, maar in de dagen van Noach hield
die vloek op. En dit is de betekenis van „hij zal ons troosten”. Wanneer je het niet aldus verklaart, maar het [woord
Noach] van de stam NaChaM [troosten] afleidt, dan past de betekenis van deze uitdrukking niet bij de naam
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Noach, en dan zou men hem Menachem moeten noemen.

30. Lèmech leefde, nadat hij Noach had voortgebracht, nog vijfhonderd vijfennegentig en bracht zonen en
dochters voort. 31. De gehele levensduur van Lèmech was zevenhonderd zevenenzeventig jaar en toen
stierf hij. 32. Noach was vijfhonderd jaar oud en toen bracht Noach Sjem, Cham en Jafet voort.

Rasji Vijhonderd jaar: Rabbi Joedan heeft gezegd: „Om welke reden hebben alle vroegere geslachten kinderen voort-
gebracht omstreeks hun honderdste jaar? De Heilige, gezegend zij Hij, zei: Wanneer zijn kinderen slecht zijn,
zullen zij door het water [van de vloed] verloren gaan, en dat zou voor deze goede man verdrietig zijn. En indien
zij [die kinderen] goede mensen zijn, dan zou ik hem moeten belasten met de bouw van vele arken. Daarom ver-
zwakte Hij zijn vermogen om zich voort te planten en bracht hij geen kinderen voort vóór zijn vijfhonderdste
jaar, opdat Jèfeth, de oudste van zijn zonen, nog niet strafbaar zou zijn vóór de vloed, want er wordt geschreven
[in Jes. 65:20]: Want de jongen, die honderd jaar is zal sterven, en kan pas dan, in de toekomst, de doodstraf krijgen.
En zo was het altijd vóór de wetgeving [op Sinaï] (B.R. 26).
Sjem, Cham en Jèfeth: Was dan niet Jèfeth de oudste? Maar eerst wil men horen over diegene die vroom was en
die besneden geboren werd en waaruit Awraham is voortgekomen, enz. Dit komt voor in Ber. Rabb. 26.


