
B'resheet (In het begin)  

Genesis 1:1-6:8  
Jesaja 42:5-21  
Jozua 1-3  
 
Het is er nog steeds  
 
Deze week beginnen we met een nieuwe leescyclus van de Torah. Velen zouden kunnen vragen 

waarom we zoiets doen. Ze zouden zich kunnen afvragen waarom iemand dezelfde boeken elk jaar 
telkens opnieuw zou lezen. Is het niet voldoende om ze of een of tweemaal in je leven te lezen? 
Zijn we zo stompzinnig dat we de boodschap van de woorden niet vatten?  
 
Wanneer hen vragen gesteld zouden worden zoals die in de bovenstaande alinea, zouden de 
meeste mensen zeggen dat telkens ze de woorden van de Schrift lezen, ze iets nieuws en 

opwindends zien. Dit is zonder twijfel waar, maar lezen we ze gewoonweg om iets nieuws te 
vinden? Zijn we op zoek naar een nieuwe uitleg? Ook al is het waar dat telkens we ze lezen we iets 
vinden dat nieuw is voor ons, zou ik je willen vragen dit te overwegen in de woorden van Brad 

Scott, "Het is niet iets nieuws dat we zien, het is iets dat waar is." We zien geen nieuwe waarheden 
in de woorden van de Torah, we zien diepere niveaus van waarheid dan we ooit gekend hebben. 
Het is de waarheid van de Torah die diep in onze geesten treedt die zulk een impact op ons heeft. 
Het is deze waarheid die uiteindelijk gebruikt wordt om ons geloof op te bouwen in Degene die 

deze woorden van waarheid opgetekend heeft.  
 
Doorheen de jaren heb ik een aantal ongelooflijke mannen en vrouwen van geloof ontmoet. Ik heb 
gemerkt dat al deze mensen iets gemeen hadden. Wat ze gemeen hadden was dat ze allen 
toegaven dat ze twijfelmomenten in hun leven gekend hadden. Inderdaad, zelfs mannen en 
vrouwen die we als reuzen in het geloof beschouwen kennen periodes van twijfel. Ik heb door de 
jaren heen met hen gepraat over zulke momenten en hoe ze die momenten van twijfel in hun 

levens te boven kwamen. Bijna iedereen zou zeggen dat ze naar de Schrift gingen om zulke 
momenten te boven te komen. Het was door Zijn Woord te lezen dat ze in staat waren te 
overwinnen.  
 
Wellicht is de Torah portie die het meest ons geloof kan opbouwen die portie die deze week voor 

ons ligt. Ons probleem met deze portie is dat de meesten onder ons ze zo dikwijls gelezen hebben 

dat het te gemakkelijke lectuur geworden is. We lezen over licht en duisternis, zon en maan, zaden 
en planten enzovoort. Ga terug en lees dat eerste hoofdstuk van Genesis opnieuw, maar ga deze 
keer een beetje trager en neem meer tijd om er over na te denken. Probeer het volgende. Lees het 
vers dat zegt dat in het begin Elohim de hemel en de aarde schiep. Kijk nu rondom je. Zesduizend 
jaar later en het is er nog steeds, nog steeds ronddraaiend zoals het moet, de wet van de 
zwaartekracht doet nog steeds zijn werk op de planeet aarde. Lees over de zaden en hoe een zaad 
vrucht voortbrengt volgens zijn eigen soort. Het gebeurt vandaag nog steeds zoals het was. We 

hebben dit geval dit jaar bewezen wanneer we tomaten plantten en geen enkele komkommer van 
hun struiken hebben kunnen oogsten. We hadden alleen maar tomaten. Begrijpe wie begrijpen 
kan!  
 
Kijk naar de zon en de maan, de sterren in de nachtelijke hemel. Lees over de zeeën vol met 
vissen en neem dan de tijd om te gaan vissen. Vissen komen zesduizend jaar later nog steeds uit 
de zee. Kijk even uit je raam naar buiten of beter nog, ga wandelen en je zult vogels in de lucht 

zien en allerlei soorten wezens die de aarde vullen. Merk ook op dat er na al die jaren, hoewel de 

mens het vertwijfeld probeert te doen ontaarden, nog steeds slechts twee keuzes zijn als het er op 
aan komt een mens te zijn; je bent ofwel een mannelijke mens ofwel een vrouwelijke mens.  
In het begin sprak Elohim alles wat we voor ons zien tot bestaan. Wat voor mij zo ontzagwekkend 
is, is dat dit alles zesduizend jaar later nog steeds bestaat. Het werkt allemaal nog steeds volgens 
Zijn gesproken woord. Alles wat ik moet doen is mijn ogen openen om te zien dat Hij nog steeds 

getrouw is!  
 
We weten niet wat de volgende Torah cyclus zou kunnen inhouden. Er is geen manier waarop we 
zouden kunnen zien welke gebeurtenissen de wereld zouden kunnen vormen en veranderen in de 
komende dagen. Genesis geeft me echter moed en vertrouwen om deze dagen zonder angst onder 
ogen te zien. Genesis herinnert mij eraan dat telkens wanneer ik twijfels heb, telkens ik een beetje 
angst voel binnenkruipen, alles wat ik moet doen is gewoon nog eens rond me heen kijken en dan 

zie ik Zijn getrouwheid. Ik denk gewoon dat als Hij in staat is om te zorgen voor meer dan twee 
miljoen zonsopgangen en zonsondergangen sinds de dagen van de schepping, Hij misschien in 
staat is om voor mij te zorgen. Als Hij in staat is een woord te spreken en het volledige universum 



kwam tot bestaan, dan is mijn leven leiden misschien geen al te groot probleem voor Hem. Zolang 

dat "Het er nog steeds is" kan ik erop vertrouwen dat "Hij er nog steeds is!"  
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