
Woord vooraf 

 

Voor u ligt een bijbels dagboek bij Genesis. Het volgt de complete tekst van 

Genesis: van de schepping tot aan de torenbouw van Babel, en van de roeping 

van Abraham tot aan de dood van Jozef. 

In dit dagboek wordt het Joodse leesrooster gevolgd. Dit rooster verdeelt het 

boek Genesis in twaalf gedeeltes, die elk in de tijdsspanne van een week gelezen 

worden. Deze twaalf gedeeltes zijn ieder weer onderverdeeld in zeven stukken, 

voor elke dag een tekstgedeelte. Dit dagboek biedt daarom leesstof voor twaalf 

weken, waarbij op iedere dag van de week een vastomlijnd schriftgedeelte 

besproken wordt. Deze twaalf gedeeltes dragen ieder een unieke naam, 

verwijzend naar het Hebreeuwse beginwoord van het betreffende gedeelte. 

Deze benamingen zijn in dit dagboek vertaald opgenomen als titel voor de 

twaalf hoofdstukken. Ook vindt de lezer de betreffende hoofdstukaanduiding 

boven iedere pagina terug. Omdat dit dagboek niet gekoppeld is aan 

kalenderdata, is het in principe mogelijk op ieder gewenst moment van het jaar 

een aanvang te maken met de lezing ervan. 

Dit dagboek is vrucht van jarenlange studie van Genesis. De nadruk zal liggen 

op het verkrijgen van overzicht over de vertelde verhalen, waarbij ook 

regelmatig meer gedetailleerd de diepte in gegaan wordt. Het gaat dus vooral 

om de uitleg van de bijbeltekst, en niet zozeer om een toepassing ervan. Hoewel 

de auteur voor dit dagboek in de loop der jaren meerdere commentaren op het 

boek Genesis heeft bestudeerd, heeft hij ervoor gekozen om in de eindnoten 

hoofdzakelijk naar twee werken te verwijzen, die voor de lezer interessant 

kunnen zijn. Het betreft het commentaar Bereishis (Genesis) van rabbi Meir 

Zlotowitz, dat in een boeiende bloemlezing een overzicht biedt van vele 

klassieke Joodse commentaren. Daarnaast wordt regelmatig verwezen naar het 

moderne commentaar van Nahum M. Sarna, getiteld Genesis, waarin ook veel 

inzichten staan opgenomen die de tekst van Genesis dichtbij brengen. 

Het verdient aanbeveling eerst de betreffende bijbeltekst te lezen (liefst uit een 

zo letterlijk mogelijke vertaling, zoals bijvoorbeeld de Herziene Statenvertaling 

(www.biblija.net/biblija.cgi) of de Naardense Bijbel (www.naardensebijbel.nl). 

Rest ons de lezer een mooie en leerzame reis toe te wensen door dit prachtige 

bijbelboek, dat ons vertelt hoe de Here God de aarde, zijn bewoners en het land 

en volk van Israel geboren deed worden. 
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