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Voorwoord

Wat weet een gemiddelde Nederlander over Joden? Meestal is dat 
niet veel. In het onderwijs en in het publieke domein worden Joden 
vrijwel uitsluitend ten tonele gevoerd als het gaat over de Tweede 
Wereldoorlog en over de staat Israël. De vraag wat diezelfde gemid-
delde Nederlander over het Jodendom weet, zal nog meer verlegen-
heid blootleggen. Maar als er iets genoemd wordt, dan zal het al 
snel de Hebreeuwse Bijbel zijn. Joden als ‘het volk van het Boek’, 
zoals een sinds de negentiende eeuw populair beeld betoogt. 

Daar zit zeker een kern van waarheid in, hoewel Joden natuur-
lijk veel meer zijn dan dat. Het boek, de Hebreeuwse Bijbel, neemt 
een centrale rol in het Jodendom in. Het is niet alleen de tekst die 
in de synagoge wordt gelezen, die wordt bestudeerd en becommen-
tarieert, maar ook de tekst die het dagelijkse leven structureert. De 
Hebreeuwse Bijbel gaat al eeuwenlang met de Joden mee, waar zij 
ook leven, en overal zijn de studie van de tekst en de uitleg daarvan 
doorgegaan.

Hoe Joden deze heilige tekst lezen en leven wordt duidelijk in dit 
toegankelijke en met vaart geschreven boek. De bekende opper
rabbijn Binyomin Jacobs geeft hierin een uitleg bij de wekelijkse 
afdeling van de Thora, de basis van de hele Hebreeuwse Bijbel. Hij 
volgt de cyclus die begint met het eerste hoofdstuk van Genesis en 
eindigt met het slot van Deuteronomium. Die cyclus wordt weke-
lijks in de synagoge gelezen op sjabbat en keert elk jaar weer terug. 
Het zijn teksten die de Jood een leven lang begeleiden. 

In de Joodse traditie wordt onderscheid gemaakt tussen vier 
verschillende niveaus van Bijbeluitleg: 
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- De letterlijke interpretatie, 
- De lezing met het oog op het heden en de praktijk van het leven, 
 De filosofische betekenis, en 
 De Joodse mystieke betekenis. 

Al die niveaus spelen een rol bij de vaak verrassende uitleg die 
Jacobs geeft aan de Thorapassages. Met de lezers leest hij de Thora 
niet alleen om de Bijbel beter te begrijpen, maar ook geeft Jacobs 
handvaten voor het dagelijks leven en aanwijzingen om gebeurte-
nissen in onze huidige tijd beter te kunnen plaatsen. 

Doordat een bevriende buitenstaander, Rik Bokelman, hem 
 extra vragen stelt, vanuit een niet-Joodse context, wordt daar nog 
een extra dimensie aan toegevoegd. Zo wordt duidelijk wat een 
Joodse visie betekent, hoe Joden en niet-Joden zich tot elkaar ver-
houden en hoe de Bijbeltekst inspireert tot diepgaand nadenken 
over de eigen levenskeuzes.

Met dit boek doet het religieuze Jodendom in Nederland een stap 
naar buiten en laat het aan een breed publiek van christenen, niet-
gelovigen en, zeker ook, aan niet-praktiserende Joden zien wat het 
in huis heeft. Ik hoop dat deze stap wordt beantwoord met een al 
even open houding in de samenleving. 

Bart Wallet
hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam
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Woord vooraf 

Levenslessen uit de 
Thora

We gaan met z’n allen een avontuur aan. Rab en Rik, met jullie als 
lezers. Rab ben ik, Opperrabbijn Binyomin Jacobs, en Rik is Rik 
Bokelman van Cvandaag. Achterin dit boek kunnen jullie uitge-
breider lezen wie wij zijn. 

Rab en Rik, het is voor veel mensen een verrassende combina-
tie. Samen waren wij een week in Oekraïne met een reisgezelschap 
dat het werk van Christenen voor Israël ging bekijken. We wilden 
de schrijnende toestand van de Joodse populatie aldaar aanvoelen, 
overlevenden van de Shoa ontmoeten, onder de indruk raken van 
het werk van jonge rabbijnen die Israël tijdelijk verlieten om mede-
Joden te helpen, te redden. Het was een kleine groep mensen, die 
tijdens de reis, juist door het aanschouwen van alle ontberingen, 
naar elkaar toegroeide. Er ontstonden vriendschappen, netwerkjes.

Zo hebben ook wij elkaar ontmoet, Rab en Rik. We waren nog 
maar een paar minuten in Kiev, en hadden het vliegveld nog niet 
verlaten, of wij werden als het ware aan elkaar gekoppeld. Als 
rabbijn jeuken mijn handen als er ergens een nood is en ik kan hel-
pen, tot steun kan zijn. En die steun had Rik nodig. Want terwijl 
iedereen zijn of haar koffer tevoorschijn zag komen, bleef Rik kof-
ferloos achter. Weg kleren, weg ook je computer die je nodig had 
om je artikeltjes te schrijven. Je oogde zielig. En zo is ons contact 
ontstaan. Rab en Rik, hoewel ik Rik en Rab beter vind klinken. 
Maar jij hebt besloten om met mij door de Thora te gaan als Rab en 
Rik, en zo gaan we dat dus doen.
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Wat gaan we dan precies doen?
Aanvankelijk was het verzoek van Rik dat ik teksten zou uitkiezen 
uit de Tenach – het Oude Testament – en dan mijn visie over de 
betekenis zou weergeven. Maar als Rab kon ik dáár niet mee in-
stemmen. Ja, het is goed dat we contact hebben; het is belangrijk dat 
de oorsprong van het Jodendom ook vanuit een Joodse invalshoek 
wordt belicht, maar ik moet wel mezelf kunnen blijven. En dus 
gaan we met z’n tweeën, Rab en Rik, op een Joodse wijze wekelijks 
gedachten brengen, met daaraan gekoppeld een levensles, aan de 
(Joodse) hand van de Sidra van de week.

Wat is dat nou weer, een Sidra, hoor ik een aantal van de iets 
minder ingewijde lezers vragen? En wat heeft een Sidra met een 
week te maken? 

Wel, de maatschappelijke kalender is gebaseerd op de zon. In 365 
dagen draait de zon om de aarde of de aarde om de zon, afhankelijk 
van de vraag of ik de zon of de aarde als het vaststaande lichaam 
beschouw. Maar omdat dit niet geheel correct is, die 365 dagen per 
jaar, is het eens in de vier jaar een schrikkeljaar en voegen we dan 
een 29e februari toe. Omdat het zelfs dan niet geheel klopt, laten 
we die extra dag iedere eeuw weer weg. De maand met z’n 30 of 31 
dagen is een willekeurig twaalfde deel van het zonnejaar.

De Joodse kalender is gebaseerd op de maan. De eerste van de 
maand is het nieuwe maan. De vijftiende van de maand is het volle 
maan en op de laatste dag van de maand, de 29e of de 30e, is de 
maan weer verdwenen. Als je nu goed nadenkt besef je dat na enige 
jaren de lentemaand in de herfst belandt en de zomermaand in de 
winter. Om dat te voorkomen is het zeven keer in de negentien jaar 
een schrikkeljaar en wordt er in dat schrikkeljaar aan de Joodse 
kalender maar liefst een hele maand toegevoegd, namelijk een extra 
maand Adar, die dan Adar II wordt genoemd.

De Joodse kalender is dus gebaseerd op de maan én de zon. 
Want ten aanzien van het Joodse feest Pesach, Joods Pasen, waarop 
de Uittocht uit Egypte wordt herdacht, staat in de Thora dat dat 
feest in de lente valt en dus is die combinatie van zon en maan 
noodzakelijk.
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Gedurende het gehele Joodse jaar wordt er iedere sjabbat een 
stuk uit de Thora gelezen, op zo’n manier dat in een jaar de hele 
Thora wordt doorgelezen, achter elkaar. Op 1 Tisjrei, dit jaar 26 
september, is het nieuwe Joodse jaar begonnen: 5782. In dit nieuwe 
Joodse jaar beginnen we de Thora vanaf Genesis – Bereesjiet in het 
Hebreeuws – te lezen. En aan het eind van 5782 eindigen we dan 
de Thora met het laatste stuk van het vijfde boek – Dewariem – 
Deuteronomium. In die volgorde geef ik je dan ook in dit boek le-
venslessen uit de Bijbel mee.

Iedere week, aan de hand van de Sidra van de Week, bespreken 
we een aantal gedachten, met praktische levenslessen daaraan ge-
koppeld. Ik hoop dat we zo met verstand de Thora gaan doorlopen, 
het samen een beetje gaan begrijpen. Maar pas op: naarmate we 
dieper de Thora induiken, zullen we steeds beter begrijpen dat we 
eigenlijk niets snappen.

En iedere week, stel ik, Rik, de rabbijn een paar vragen die in mij 
opkomen door de gedachten en lessen die de rabbijn die week heeft 
gedeeld. Die vragen en antwoorden vind je in een kader. En om 
meteen maar even met de vragendeur in huis te vallen: 

Rik: ‘U bent toch niet zo iemand die denkt dat de aarde 
werkelijk pas 5782 jaar jong is?’
Rab: ‘Jij bent vrij naar mij te kijken hoe je wilt en ik mag reage-
ren hoe het mij betaamt. Je vraag is een schot voor open doel. 
Vind ik de evolutietheorie onzin? Zeker niet. Maar ik plaats 
wel vette vraagtekens bij de wijze waarop die evolutie theorie 
wordt verkondigd als waarheid. Deze wetenschappelijke 
theorie is gebaseerd op een hypothese, een veronderstelling 
die dus niet bewezen is. Naarmate wetenschap vordert en er 
wetenschappelijke deuken ontstaan in de theorie, zien we 
dat de hypothese wordt aangepast, want de vorige klopt niet 
meer. De evolutietheorie wordt gebracht aan onze kinderen 
als een bewezen feit, waar geen speld tussen te krijgen is. Dat 
is onjuist en misleidend. Op Joods Nieuwjaar gedenken wij 
dat 5782 jaar geleden G’d de eerste mens heeft geschapen, 
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op de zesde dag van de Schepping. Rik, neem van me aan, 
er valt geen speld tussen te krijgen. Laten we er later in het 
jaar nog eens dieper op ingaan. Maar voor nu: mijn kinderen 
mogen zeker kennis nemen van de evolutietheorie. Maar ik 
vertel ze er wel bij dat er inmiddels vele evolutietheorieën 
bestaan en de hypothese steeds opnieuw wordt vervangen. 
Terwijl de Thora, het Woord van G’d, overeind blijft!’

Opperrabbijn Binyomin Jacobs en Rik Bokelman
5782/2022
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Bereesjiet בראשית
Sidra/Schriftgedeelte van de week: Bereesjiet/Genesis 1:1-6:8

Het lijkt logischer als we op Rosj Hasjana – Joods Nieuwjaar – de 
eerste Sidra zouden hebben gelezen en op de laatste sjabbat van 
het Joodse jaar de laatste Sidra? Mais non, zo werkt het niet. De 
eerste Sidra lezen we op de eerste sjabbat na het Loofhuttenfeest. 
Eerst hadden we Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), daarna Jom 
Kippoer (Grote Verzoendag) op de 10e van de maand Tisjrei, de 
eerste maand van het jaar, en dan op de 15e van dezelfde maand 
Soekot (het Loofhuttenfeest). Pas de daaropvolgende sjabbat lezen 
we de eerste Sidra, het begin van Bereesjiet/Genesis. Was het niet 
veel logischer geweest om de Thora gewoon op de eerste dag van 
het nieuwe Joodse jaar te beginnen? Of op de eerste sjabbat in het 
nieuwe jaar?

De Hoge Feestdagen heten in het Hebreeuws ‘de Ont
zagwekkende Dagen’. De Hoge Feestdagen is de Nederlandse bena-
ming die de Joodse lading niet echt dekt. Want als we spreken over 
feest dagen dan denken we aan feest, misschien wel aan carnaval. 
Joods Nieuwjaar is ook een verkeerde weergave en geeft een totaal 
verkeerde indruk. Als ik het woord Nieuwjaar hoor, denk ik aan 
rotjes, bommetjes en gillende keukenmeiden. Vuurwerk, toasten 
op het nieuwe jaar. 

Ken G’d op al uw wegen
De letterlijke vertaling van Rosj Hasjana luidt: het Hoofd van het 
Jaar. Zoals het hoofd het zenuwcentrum is van waaruit al het doen 
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en laten van het lichaam wordt geleid, zo ook is Rosj Hasjana van 
invloed op én bepalend voor wat er met de mens en met de gehele 
schepping het komende jaar gaat plaatsvinden.

Oorlog, corona, het weer, de individuele gezondheid van ieder 
mens, rijkdom en – onverhoopt – armoede. Door onze gebeden 
maken we als het ware een reservoir van zegeningen. We smeken 
G’d voor een goed jaar voor onszelf, ons gezin en de hele mens-
heid. Maar we zijn hier niet alleen mee bezig op Rosj Hasjana. 
Op Rosj Hasjana bouwen we het reservoir. De goede voornemens 
zijn de bouwstenen. De Sjofar blaast ons wakker: kom tot inkeer! 
Maar goede voornemens hebben uitsluitend waarde als ik ze niet 
alleen als voornemen kies, maar ze ook daadwerkelijk in de prak-
tijk breng. En dus hebben we na de twee dagen Rosj Hasjana een 
hele week die je zou kunnen betitelen als een examenweek. En dan, 

als we de examenweek goed hebben 
doorstaan en getoond hebben dat 
onze voornemens niet slechts voor-
nemens waren, dan komt de dag 
van het eindexamen, Jom Kippoer, 
de Grote Verzoendag. Dan wordt 
het reservoir bezegeld, de zegenin-

gen die het gevolg waren van onze zuivere wil om de Eeuwige op-
recht te dienen worden vastgelegd. Nadat we allen voor een goed en 
zoet jaar zijn ingeschreven in het Boek van het Leven, zet nu G’d 
zijn handtekening en is ons komende jaar bekrachtigd.  

En dan, na deze periode van tien dagen, hebben we het Loof-
huttenfeest. We wonen zeven dagen in een loofhut. Tussen ons 
en de hemel alleen riet of andere soorten onbewerkte takken. We 
zijn volledig afhankelijk van Boven. Geen veilig beschermend dak 
boven ons hoofd. We weten ons voortdurend afhankelijk van de 
Eeuwige. Of we nu slapen, eten, kletsen of lernen, in al ons doen en 
laten weten we dat er Iets Hogers is.

Het zijn dus Ontzagwekkende Dagen. Dagen van spiritualiteit. 
En als die dagen voorbij zijn, beginnen we met de Sidra van de 
week. Pas dan. Om te voorkomen dat de mens denkt dat de Thora, 

Goede voornemens hebben 
uitsluitend waarde als ik ze 
niet alleen als voornemen kies, 
maar ze ook daadwerkelijk 
in de praktijk breng.
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de wetten en gebruiken, primair op bijzondere dagen nageleefd 
moeten worden, alleen op Ontzagwekkende Dagen, bij speciale ge-
legenheden of bijzondere momenten in het leven. Nee, vertelt het 
Jodendom ons. De Thora, de G’ddelijke wetten en de G’ddelijke wil, 
moet aanwezig zijn in het alledaagse leven, en om dat te benadruk-
ken beginnen we de Thora juist na afloop van alle bijzondere dagen. 
De les is overduidelijk: ‘Ken G’d op al uw wegen’.

Rik: ‘Op moment van schrijven komt het Joods Nieuwjaar 
in zicht. Drinkt u dan ook altijd een fles champagne met 
uw familie en vrienden, zoals ik op 1 januari? Met knal-
lend vuurwerk erbij?’
Rab: ‘Absoluut niet. Dat proosten om klokslag twaalf past in 
het geheel niet bij Rosj Hasjana. Proosten is leuk, maar leeg. 
Terwijl Joods Nieuwjaar feestelijk is, vol met inhoud, bete-
kenis en inspiratie. En natuurlijk wensen we elkaar iets toe. 
Geen “proost”, maar “Sjana towa oemetoeka”, een goed en 
zoet jaar, fysiek en spiritueel.’

  

Rik: ‘De meeste mensen starten hun nieuwe jaar met goe-
de voornemens, maar daar komt vaak weinig van terecht. 
Hoe ga je daar als mens het beste mee om? Je kunt je na-
melijk een slappeling voelen, iemand die z’n voornemen/
examen allesbehalve heeft gehaald. Dat werkt niet al te 
motiverend.’
Rab: ‘Als jij jezelf een slappeling vindt, is dat prima, gewel-
dig. Je kijkt dan kennelijk in de spiegel en dat is goed. Dat je 
ziet dat er van je goede voornemen om bijvoorbeeld iedere 
dag een kleinigheid aan een goed doel te geven, weinig is 
overgebleven, fantastisch! Je hebt het opgemerkt. Het leven 
is een voortdurende strijd. Een gevecht in jezelf om te stijgen 
op de spirituele ladder. Het leven is ook vol met valkuilen. 
Hiervan doordrongen zijn, is al een mooi geestelijk niveau, 
ook als je er af en toe nog intuimelt.’
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De uitleg van een bijbelgedeelte
Alles wat in de Thora en ook in de rest van het Oude Testament 
staat, heeft meerdere verklaringen. Betekent dit dat ik zomaar een 

verklaring kan verzinnen en dat die 
verklaring dan behoort tot de echte 
verklaringen? Het antwoord is een 
keihard nee. De verklaring die ik 
meen te vinden moet binnen het 

G’ddelijke systeem passen. Anders en ietwat filosofisch verwoord: 
‘Als ik een nieuwe verklaring vind, is die verklaring onjuist. Als de 
verklaring juist is, is hij niet nieuw!’

Met andere woorden, de nieuwe verklaring die ik vind moet er 
al ingezeten hebben vanaf de Schepping, vanaf het moment dat G’d 
de Thora heeft geschreven. Het kan zijn dat die uitleg tot op heden 
nog verborgen was, maar hij zat er al in.

Globaal kunnen we zeggen dat er sprake is van vier niveaus van 
uitleg. Niveaus die boven elkaar zitten, niet naast elkaar, en altijd in 
elkaars verlengde liggen. Dit wordt de Pardes genoemd. Een Pardes 
is een boomgaard. Omdat het Hebreeuws zonder klinkers wordt 
geschreven is er bij dit woord sprake van vier letters, P R D S.

De Joodse letter P staat voor de ‘eenvoudige verklaring’.
De R is de eerste letter van het woord dat ‘aanwijzing’ betekent.
De D symboliseert de ‘filosofische verklaring’.
De S is de eerste letter van het Hebreeuwse woord Sod, waarvan 

de vertaling ‘Geheim’ is, de Joodse mystiek, de Kabbala.
Wel even oppassen met de Kabbala. Heden ten dage vind je op 

veel plaatsen cursussen ‘Kabbala voor beginners’. Dat is in mijn op-
tiek net zoiets als een cursus hogere wiskunde voor mensen die nog 
niet eens kunnen tellen.

De ‘eenvoudige verklaring’ is bijvoorbeeld dat Adam had ge-
zondigd, zich vervolgens schaamt en zich daarom achter een boom 
verstopt. 

Dat de eerste letter van de Thora een Beet (B) is en de laatste 
letter een Lammed (L) geeft ons een belangrijke ‘aanwijzing’. De 
L en de B vormen samen namelijk het woord Lev, hetgeen ‘hart’ 

Bestudeer de Thora niet  
uitsluitend met je verstand,  
maar ook met je hart, je emotie.
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betekent. Met andere woorden: bestudeer de Thora niet uitsluitend 
met je verstand, maar ook met je hart, je emotie. De Thora is geen 
geschiedenisboek, maar een gebruiksaanwijzing voor hoe om te 
gaan met je leven. 

Adam
Aanwijzingen kunnen tegelijkertijd ook wetten zijn: Mag orgaan-
donatie wel of niet? Of een filosofische verklaring. Adam gaat de 
fout in. Hij heeft immers gegeten van de verboden vrucht. Waarom 
heet Adam eigenlijk Adam, waarom niet gewoon Hendrik? De 
Aleph, de A, heeft de getalwaarde één. Eén wijst op G’d, het sum-
mum van eenheid. Maar één wijst ook op het G’ddelijke dat wij 
allemaal in ons hebben, onze G’ddelijke ziel. En ‘dam’ is bloed. 
Adam is dus de combinatie van ziel en lichaam: de mens.

Adam was de fout ingegaan en verstopte zich. G’d roept hem en 
vraagt: ‘Adam, waar ben je?’ Kon G’d niet achter die boom kijken? 
Is er iets dat voor G’d verborgen kan zijn? Had G’d niet gezien dat 
hij zich had verstopt?

Adam is de mens. Dat ben jij, beste lezer, en dat ben ik. 
Voortdurend moeten wij weten dat de Eeuwige ons vraagt: Adam, 
waar ben je? Waar sta je in het leven? Deze gedachte staat helemaal 
aan het begin van de Thora, nog voor we echt gaan lernen. Adam, 
waar ben je?

Rik: ‘Hoe kom je er eigenlijk achter waar je echt staat in 
het leven? Want veel mensen leven maar een dotje zonder 
zich voldoende bewust te zijn waar ze nou echt mee bezig 
zijn?’
Rab: ‘Heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom er een verbod 
bestaat om afgoden te dienen? En waarom dat verbod van 
afgodendienst zo vaak in de Thora wordt vermeld, en in de 
Joodse gebeden vele keren per dag wordt gememoreerd? Het 
antwoord is: Omdat afgodendienst de meest voorkomende 
misstap is. Maar weinig mensen in onze moderne samen
leving hebben de neiging om een beeldje te aanbidden. Maar 
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de afgod IK scoort wél erg hoog. Die afgod moet voort
durend bestreden worden! Als die strijd wordt opgepakt, 
weet je waarvoor je dient te leven. En als je het nog niet weet, 
dan ben je op z’n minst ernaar op zoek. En ook dat is al goed 
en een niveau.’
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Bereesjiet

Noach נח
Sidra/Schriftgedeelte van de week: Bereesjiet/Genesis 6:9-11:32

Noach is de naam van de Sidra van deze week. Het deel dat we uit 
de Thora lezen heeft iedere week een naam. De naam is gewoon-
lijk het eerste woord van die Sidra of één van de eerste woorden. 
Dat deze Sidra van Bereesjiet hoofdstuk 6 zin 9 tot hoofdstuk 11 
zin 32 loopt klopt, maar wordt niet gebruikt als aankondiging. Als 
mij dus wordt gevraagd welke Sidra aanstaande sjabbat wordt ge-
laajnd (voorgelezen), dan geef ik geen hoofdstukken op maar zeg 
ik gewoon: Noach. De naam van iedere Sidra is in feite de kortste 
samenvatting van de hele inhoud.

Wat belangrijks over Noach
Over de persoon Noach staat in de Thora: ‘Dit is de geschiedenis 
van de nakomelingen van Noach. Noach was een rechtschapen 
man, onberispelijk was hij onder zijn tijdgenoten.’

Onze grote verklaarder Rasjie (Rabbi Shlomo Jitschaki (22 fe-
bruari 1040–13 juli 1105) legt uit dat de Thora hiermee wil aange-
ven dat Noach een rechtschapen man was in zijn tijd, de tijd van 
de Zondvloed, een verdorven generatie. ‘In het land der blinden is 
éénoog koning,’ zouden we nu in het Nederlands zeggen. Maar als 
hij geleefd zou hebben in de tijd van bijvoorbeeld onze aartsvader 
Awraham, dan zou zijn rechtschapenheid niet zijn opgevallen.

Waarom vergelijkt Rasjie Noach met aartsvader Awraham? 
Awraham stond erom bekend dat hij anderen probeerde te weer-
houden van afgodendienst. Hij begreep dat het dienen van afgoden 


