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Bereesjiet - ,h¦Jt¥rC 
 

 
 

Bereesjiet 1:1-6:8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lees de samenvatting van parsjat Bereesjiet. 
Beantwoord daarna de vragen. 

 
 
 
 
1. Zoek de woorden bij de juiste dag. 
Verbind die woorden met een lijn. De eerste twee woorden zijn al voor je gedaan. 
 

één dag     vissen 

       dag  

tweede dag     aarde 

      water 

 derde dag     rust 

      dieren 

vierde dag     nacht 

      zeeën 

vijfde dag     sjabbat 

      mens 

 zesde dag     hemel 

       vogels 

 zevende dag     planten 
 
2. Vul de ontbrekende woorden in.  

De eerste mensen heetten ________________ en ________________. Zij leefden in 

________________. Het was hun taak om die plaats te ________________ en te 

________________. God heeft hen daaruit voor straf verbannen. Zij hebben hun 

kinderen ________________, ________________ en ________________ genoemd. 

 
3. Hoe komt het dat de mens kennis heeft gekregen van goed en kwaad? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
4. Waarom laat God de ingang van het paradijs bewaken? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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De parasja verklaard … 

Toen zei God: “Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar 
onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vis van de zee en de 
vogel in de lucht, over het vee en over de gehele aarde en over 
alle dieren, die over de aarde kruipen.” Bereesjiet 1:26 

 
De mens heeft van God een belangrijke taak gekregen. Toch 
werd de mens niet op dag één van de schepping geschapen. 
Waarom werd de mens pas op de zesde dag van de schepping 
geschapen, en niet op de eerste? 

 
Jouw antwoord: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Volgens Radak (= Rabbi David Kimchi, 13de eeuw) is het een grote eer dat de mens als 
laatste werd geschapen. Je kunt het vergelijken met de voorbereidingen die je treft, 
wanneer je een belangrijke gast verwacht. Je zorgt er dan voor dat alles in huis netjes en 
in orde is, en klaar op het moment dat de gast arriveert. Zo ging het ook bij de 
schepping: alles was klaar toen de mens geschapen werd. We kunnen hieruit afleiden dat 
alles wat geschapen is in dienst van de mensen staat, en dat wij verantwoordelijk zijn 
voor de wijze waarop we met de schepping omgaan. 

In de Talmoed staat een andere verklaring. Dat de mens als laatste geschapen is, leert 
ons dat we bescheiden moeten zijn. Zelfs de mier was er eerder dan wij! 

 

?
 
 

van de week 

God zegende de zevende dag en maakte hem tot iets bijzonders, omdat God toen met al 
Zijn werk was opgehouden dat Hij als Schepper had verricht. Bereesjiet 2:3 
 

Wat doe jij om van de sjabbat elke week opnieuw een bijzondere dag te 
maken? 

 
Heb jij jouw antwoord al op het prikbord van JELED geplaatst? 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad? 
Nee, op naar parasja Noach. 
Ja, stel je vraag aan JELED. 

 
Stuur een e-mail met de vraag naar edu@nik.nl en je krijgt vanzelf antwoord. 
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Midrasj 
 
Dat Kajin zijn broer Hewel vermoordt, komt niet helemaal als een 
verrassing. De broers hebben als kinderen al vaak ruzie. Hun vader 
heeft hen verschillende beroepen bijgebracht, om hen uit elkaars 
buurt te houden. Kajin heeft hij opgeleid tot landbouwer en Hewel tot 
veehouder. Als zij een offer brengen, offert Hewel de beste 
eerstelingen van zijn kleinvee. Kajin daarentegen offert wat strootjes, 
die hij van de grond heeft opgeraapt. Daarom neemt God zijn offer 
niet aan. Nu heeft Kajin genoeg van zijn broer. En hij doodt hem. 

 
 
 
1. Waarom denk je dat Kajin zijn broer Hewel heeft vermoord? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Kajin vindt dat God zich in deze midrasj gedraagt als een koning, die naar een 
gladiatorengevecht kijkt. Als een van de gladiatoren sterft, is toch de koning schuldig. Hij 
heeft het gevecht immers niet gestopt. Kajin vraagt God: “Is het niet Uw schuld, u heeft 
het mij toch niet verboden? Is het niet uw taak alle mensen te beschermen? En verder, 
heeft U mij niet zo geschapen als ik ben? Daarom is toch alles Uw schuld. God 
antwoordt: “Ik heb jou naar Mijn evenbeeld geschapen, met een verstand en een ziel. Als 
ik alle daden zou sturen, ben jij niets anders dan een marionet.” 
 

2. Waarom wordt volgens de Midrasj niet door God ingegrepen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
3. Voelt Kajin zich schuldig, nadat hij Hewel heeft gedood? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
4. Ben jij wel eens in een moeilijke situatie beland, waarin er niemand was om STOP te 

roepen? Wat heb jij toen gedaan? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Wo  ordzoeker 
 

licht or rIt 
broer ach j¨t 
man iesj Jh¦t 
vrouw iesja v¨ ¦t 
ochtend boker r¤e«C 
dag jom oIh 
slang nachasj J¨j²b 
boom eets .g 
avond èrev c¤rg 
vrucht prie h¦rP 

 

1. Zoek de woorden uit de woordenlijst. Kun jij ze allemaal vinden? 
 

¨t o I h g «C 

j r °h  . ¤e ©e 

v c I r ¤v i 

¨  c ¤r t ²b ¦t 

¦t ¥a k g ¨j h 

, h ¦r P J J 

 

2. Welke acht letters blijven er over? 

 

______ * ______ * ______ *______ *______ * ______ * ______ * ______ 

 

3. Welke drie namen kun jij met deze letters maken? 

 

________________  ________________  ________________ 


