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(1:1) Voltooid waren de hemel en de aarde en al wat erbij hoorde. 
 

 
 

In het begin 
Bereesjiet is het begin van alle dingen. God schept de wereld in 
zeven dagen. De eerste dag wordt het licht geschapen en maakt 
God een scheiding tussen ‘dag’ en ‘nacht’. Op de tweede dag maakt 
God een scheiding tussen de wateren. Het water boven de scheiding 
noemt Hij ‘hemel’. De derde dag verzamelt God al het water onder 
de hemel op één plaats en wordt het droge zichtbaar. Het droge 
noemt Hij ‘aarde’ en het verzamelde water noemt hij ‘zeeën’. Op de 
aarde beginnen planten te groeien. Op de vierde dag schept God de 
zon, de maan en de sterren om licht te geven over de aarde. De 
vijfde dag worden de vissen, de andere wezens die in het water 
leven en de vogels geschapen. De zesde dag maakt God de dieren 
die op het land leven en de mens, die God naar zijn evenbeeld 
schept. Op de zevende dag houdt God op met al Zijn werk. 

 
 

Tuin van Eden 
 

De parasja vertelt ons vervolgens het verhaal dat zich in Gan Eden, 
de Tuin van Eden oftewel het paradijs, afspeelt. De tuin wordt 
beschreven, Adam en Chawa worden erin geschapen om hem te 
bewerken en te bewaken. In het midden van de tuin staan twee 
bomen, de boom van het leven en de boom van de kennis van goed 
en kwaad. God verbiedt Chawa en Adam van de boom van de 
kennis van goed en kwaad te eten, maar de slang overtuigt hen om 
het toch te doen. God straft eerst de slang. Daarna verbant Hij 
Adam en Chawa voor straf uit het paradijs en plaatst twee engelen 
bij de ingang om de weg naar de boom van het leven te bewaken. 

 
 
Kajin en Hewel 

 

Adam en Chawa leven nu buiten het paradijs en leiden een gewoon 
bestaan. Zij hebben twee kinderen: Kajin en Hewel. Kajin is een 
landbouwer en Hewel is een herder. Beiden brengen God een offer, 
maar God neemt alleen het offer van Hewel aan. Kajin wordt 
daarover woedend en er ontstaat een ruzie, waarin Kajin zijn broer 
Hewel doodslaat. Als straf maakt God bij Kajin een teken op het 
voorhoofd. Daarmee moet hij over de wijde wereld zwerven en 
dwalen. 
 
Parasjat Bereesjiet eindigt met een opsomming van alle tien 
generaties van Adam tot Noach. Eén van hen was Sjet, het derde 
kind van Adam en Chawa. 
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