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Mike Clayton 

Torah Commentary 
B'resheet (In the beginning) 
Genesis 1:1-6:8 
Isaiah 42:5-43:10 
John 1:1-18 
Revelation 21:1-5; 22:1-5 
  
Father Loves Me, This I Know 
  
Another Torah Cycle is behind us. For some of 
you it may have been the first time you ever 
followed the weekly readings. Maybe this was 
your fifth time, your tenth time, or you have 
simply lost count. You may be asking yourself 
why you should "Start at the very beginning." 
The answer is quite simple when we take a 
moment to consider the nuggets of truth 
Father showed us in the past cycle. Take a 
moment and ask yourself just what did you 
receive in the past year. If the answer is 
nothing, then maybe it would be good to deal 
with your relationship with Him before even 
opening the Book. For as we read a few weeks 
ago in the Song of Moses, Deut 32:5, the 
problem is not with Him, or His Torah I might 
add. The problem lies with us.  
 
As for me, I am having a hard time just making it 
past the first verse this year. It is not that I am 
digging out new meanings of the Hebrew letters or 
words. It is the simple meaning of the verse, which 
has me overwhelmed. Please allow me to explain. 
  
Isaiah 46:10 tell usYah literally declared the end out 
of the beginning. This means He was able to read 
the Book before it was ever written. Our Haftorah 
reading tells us He will lead the blind on a road they 
do not know. How can He do this? He has already 
walked the road! Our verses in Revelation tell us 
what the end will be. How? He is already there! 
Overwhelmed yet? 
  
What this also tells us is before He began His 
work, He knew the outcome and what it would 
take to get to it. This means He already knew 
Adam and Eve would disobey. He knew Cain 
would kill Abel. He saw that man's heart would 
be so wicked He would have to send a flood to 
kill all but eight people. He heard the lies of 

Torah commentaar 
B'resheet (in het begin) 
Genesis 1:1-6:8 
Jesaja 42:5-43:10 
Johannes 1:1-18 
Openbaring 21:1-5; 22:1-5 
  
Vader houdt van mij, dit weet ik 
 
Er ligt weer een Torah Cycle achter ons. Voor sommigen 
van jullie was het misschien de eerste keer dat je de 
wekelijkse lezingen ooit volgde. Misschien was dit je 
vijfde keer, je tiende keer, of ben je gewoon de tel kwijt. 
Je vraagt je misschien af waarom je zou moeten 
"beginnen bij het allereerste begin". Het antwoord is 
heel eenvoudig als we even de tijd nemen om de 
goudklompjes van de waarheid die Vader ons in de 
vorige cyclus heeft laten zien in overweging te nemen. 
Neem even de tijd en vraag jezelf af wat je het 
afgelopen jaar precies hebt ontvangen. Als het 
antwoord niets is, dan zou het misschien goed zijn om 
je relatie met Hem aan te pakken voordat je zelfs maar 
het Boek opent. Want zoals we een paar weken 
geleden in het Lied van Mozes, Deut 32:5, lazen, is het 
probleem niet met Hem, of met Zijn Torah zoals ik zou 
kunnen toevoegen. Het probleem ligt bij ons. 
 
Wat mij betreft, ik heb het moeilijk dit jaar het eerste 
vers te halen. Het is niet zo dat ik nieuwe betekenissen 
van de Hebreeuwse letters of woorden zoek. Het is de 
eenvoudige betekenis van het vers, dat me overweldigd 
heeft. Staat u mij toe het uit te leggen. 
 
Jesaja 46:10 vertel ons dat God letterlijk het einde vanaf 
het begin heeft verklaard. Dit betekent dat Hij het Boek 
kon lezen voordat het ooit werd geschreven. Onze 
Haftorah-lezing vertelt ons dat Hij de blinden zal leiden 
op een weg die ze niet kennen. Hoe kan Hij dit doen? 
Hij heeft de weg al bewandeld! Onze verzen in 
Openbaring vertellen ons wat het einde zal zijn. Hoe? 
Hij is er al! Is dat niet al overweldigd? 
 
Wat dit ons ook vertelt is dat voordat Hij aan Zijn werk 
begon, Hij wist wat de uitkomst was en wat daarvoor 
nodig was. Dit betekent dat Hij al wist dat Adam en Eva 
ongehoorzaam zouden zijn. Hij wist dat Kaïn Abel zou 
vermoorden. Hij zag dat het hart van de mens zo slecht 
zou zijn dat hij een vloed zou moeten sturen om op acht 
na alle mensen te doden. Hij hoorde de leugens van 
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Abraham, the rebellion of Esau, the disfunction 
of the family of Jacob, which by the way 
continues today. Yes, He even knew the sins you 
and I would commit against Him. 
  
He looked through the pain of the nails of 
redemption and what did He do? The answer is in 
the first verse. He began creation. The very act of 
the first verse of creation is a statement which 
proclaims, Father loves me, this I know!  
  
Consider this thought for a moment. As a parent, 
consider you would be able to, before your child 
was conceived, see their lives. Their lives would 
be from the very beginning, rebellion. Their whole 
life would mean nothing but tears and hurt for 
you. Would there be any hesitation in you to have 
them in the first place? We would be lying to 
ourselves to think we would not have at least 
pondered the thought of just going childless. As 
for our Father? I somehow do not think he 
hesitated a moment. How can I say that? My 
reading Scripture last year, the things He has 
done for me in just the last year have proven once 
again, Father loves me, this I know. 
  
So since He is the perfect Father, He is the one 
Who is able to give good gifts to His children. 
He is the one in Whom there is not 
variableness or shadow of turning, I wonder 
what He has in store for us this year. I wonder 
what nuggets of truth He has placed before us. 
Only time spent swinging our spiritual pick will 
tell. 
  
Why? Father loves me, this I know, for He has 
proven His love in that while I was in sin, 
before I was conceived in my mother's womb, 
He began beginning by creating the Heavens 
and the Earth. 
 
 
 
 
 

Abraham, de opstand van Ezau, het disfunctioneren van 
de familie van Jacob, die trouwens vandaag de dag 
voortduurt. Ja, hij kende zelfs de zonden die jij en ik 
tegen hem zouden begaan. 
 
Hij keek door de pijn van de nagels van verlossing en 
wat deed Hij? Het antwoord staat in het eerste vers. Hij 
begon met scheppen. De daad van het eerste vers van 
de schepping is een uitspraak die verkondigt: Vader 
houdt van mij; dit weet ik! 
 
Denk eens even na over deze gedachte. Overweeg als 
ouder dat je in staat zou zijn om, voordat je kind werd 
verwekt, hun leven te zien. Hun levens zouden vanaf 
het allereerste begin rebellie zijn. Hun hele leven zou 
niets anders dan tranen en pijn voor je betekenen. Zou 
er enige aarzeling in je zijn om ze te hebben? We 
zouden tegen onszelf liegen als we zouden denken dat 
we niet op zijn minst zouden hebben overwogen om 
gewoon kinderloos te blijven. Wat onze vader betreft? 
Ik denk op de een of andere manier dat hij niet een 
moment aarzelde. Hoe kan ik dat zeggen? Mijn 
leesteksten van vorig jaar, de dingen die Hij het 
afgelopen jaar voor mij heeft gedaan, hebben opnieuw 
bewezen: Vader houdt van mij, dit weet ik. 
 
Dus omdat Hij de perfecte Vader is, is Hij degene die in 
staat is om goede geschenken aan zijn kinderen te 
geven. Hij is degene in wie er geen variabiliteit of 
schaduw van omkeer is, ik vraag me af wat Hij dit jaar 
voor ons in petto heeft. Ik vraag me af welke klompjes 
waarheid Hij voor ons heeft neergelegd. Alleen de tijd 
die we besteden aan het veranderen van onze spirituele 
keuze zal het ons vertellen. 
 
Waarom? Vader houdt van mij, dit weet ik, want Hij 
heeft zijn liefde bewezen doordat toen ik in zonde was - 
voordat ik in de baarmoeder van mijn moeder werd 
verwekt – Hij met het creëren van de hemelen en de 
aarde begon. 
 
 
 
 

 
 


