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Sidra Noach II (Genesis 6:5 – 11:32 
26 oktober 2014 / 2 Chesjwan 5775 
Numeri 28: 11-15 (Naardense) 
Thema: Rosj Chodèsj / Geloven begint in het donker 
 
Inleiding 
Op de Joodse kalender is het vandaag 2 Chesjwan, de 2e dag van de 8e maand. 
Dat betekent dat het gisteren 1 Chesjwan was en dat dus de Sabbat samen viel 
met Rosj Chodèsj. Dat betekent extra offers, of – zoals in onze dagen – extra 
gebeden op de Sabbat. 
 
Wat is Rosj Chodèsj? Rosj kennen we uit het eerste bijbelwoord: be-resj-iet: 
begin, hoofd. Chodèsj staat voor maan en maand. Het begin/hoofd van de Maan 
dus; de Nieuwe Maan. Zo staat Rosj Chodèsj voor de dag van de Nieuwe Maan, 
de eerste dag van de maan, de eerste dag van de maand. Want elke maand 
begint op de Joodse kalender – anders dan bij ons – exact bij nieuwe maan. En 
mag dan ook echt een maand heten – die dan ca 29 á 30 dagen duurt. De 
Bijbel/Israel leeft met maankalender. 
 
Maar niet een of andere kalender aan de muur, maar de Maan bepaalt wanneer 
een nieuwe maand begint. Op last van God is dat de tijdrekening in het 
Jodendom. En vanaf dat moment – de nieuwe maan – tel je dus telkens je 
dagen. Dat betekent dat nieuwe maan in feite constituerend is voor de 
feestkalender. Vanaf de nieuwe maan kun je bijvoorbeeld in de maand Nissan 
(de eerste maand) 15 dagen tellen om te weten wanneer Pesach moet worden 
gevierd. Want je moet er niet aan denken dat je Pesach viert op een moment dat 
God niet heeft geboden; dan doe je gewoon je eigen zin en wat jou goed 
uitkomt. De kerk meent dat ze dat wel mag doen en heeft zich losgemaakt van 
de dag waarop Jezus altijd Pesach vierde. Dat is voor het Jodendom (en was ook 
voor Jezus) ondenkbaar. Het hele leven, het levensritme, elk begin, elke 
feestdag, wordt door God aangestuurd via de maan en haar cyclus. Lees er je 
hele OT, de Tenach, maar op door. 
 
En deze constituerende dag is elke maand een feestdag. Sinds onheugelijke 
tijden. We horen in 1 Samuel al hoe David en Jonathan verwijzen naar de 
feestelijke maaltijd die ter ere van elke nieuwe maan in Israel wordt gehouden (1 
Samuel 20: 5 en 18). We vinden Rosj Chodèsj ook veelbetekenend in Sidra 
Noach. En gisteren viel hij dus gelijk met de Sabbat. 
Ik maak met u vanmiddag een eerste verkenning in deze ons vreemde wereld. 
En ik lees daarom vandaag Numeri naast verzen uit Sidra Noah. 
 
Ook op uw nieuwemaansdagen zult ge een opgangsgave doen naderen tot de 
Ene…. (Num. 28:11) 
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Elk jaar wordt het feest van Rosj Chodèsj elf maal gevierd. Dus meer dan alle 
andere feesten. En waarom niet twaalf keer? Want een jaar heeft toch minstens 
twaalf maanden? Omdat het niet gevierd wordt op de eerste van de zevende 
maand, Tisjri, want dan is het Rosh haSjanah, de eerste van een nieuw jaar. 
Zoals een midrasj zegt: niet met Rosj haSjanah, want 
Wanneer een koning persoonlijk met zijn edelen naar een stad komt, begroet 
men de koning en niet de ministers die met hem meegekomen zijn. Zo gedenken 
we Rosj Chodèsj niet met Rosj haSjanah, wanneer de Heilige Hij zij gezegend 
persoonlijk over ons oordeelt. 
 
Maar wat zullen wij ons als christenen nog gelegen laten liggen aan deze 
opdrachten rond Rosj Chodèsj? Waarom stellen we dat vanmiddag aan de orde? 
Dat hoort toch gewoon bij alle 613 mitswot, geboden en verboden, waaraan een 
gelovige Jood zich houdt? Hebben wij daarnet niet nog eens bij Paulus gelezen 
dat wij niets meer te maken hebben met sabbat en nieuwemaansdag en spijswet 
en noem maar op? Wij leven toch in de vrijheid van Christus?! 
Inderdaad. Wij zijn gezet in de vrijheid van Christus. Het punt is alleen – en het 
blijkt telkens weer nodig om dat te benadrukken – : wij zijn dus niet simpel in 
vrijheid gezet om een vrij en blij leven te leiden. Nee, wij zijn in de vrijheid van 
Christus gezet. En alleen in Christus, in de door God geschonken Messias van 
Israel en Redder van de wereld, zijn wij dan ook waarlijk vrij. En zijn we dat: in 
Christus? Hoe kunnen wij bijvoorbeeld beweren in Christus te zijn als we niet in 
de Tora zijn? Als je iemand volgt om de vruchten en zegeningen die hij/zij 
verspreidt zonder met hem/haar mee te vechten en zonder ook zelf de 
verbinding te zoeken met dezelfde bron, dan ben je niet meer dan een profiteur, 
een meeloper. Wij worden geroepen niet meelopers maar navolgers van Christus 
te zijn. En als Hij één ding beminde dan was dat Gods Woord, de Tora tot de 
kleinste jota en tittel. En als wij dus Jezus Christus beminnen, in Hem zijn, willen 
we niets liever dan leren en zien hoe Hij Gods Woord heeft gelezen en geleefd, 
en welke vrijheid Hij daarin heeft gevonden en teweeggebracht; opdat ook wij in 
die vrijheid zullen leven. Maar alleen dus in díe vrijheid, en geen andere. 
En dat vind je bij Paulus op elke pagina terug. Hij schaft het Woord van God niet 
af! Nee, hij ziet dat Woord in Christus vervuld en ten volle openbaar gemaakt! En 
elk van de 613 mitswot vertaalt hij op de een of andere manier naar de vrijheid 
van en in Jezus Christus; ook in Kolossenzen 2 en 3 (nieuwemaanfeest vindt 
diepste bedoeling in Christus). Zou hij dat niet doen en zouden wij dat niet doen, 
dan raken wij losgezongen van de Bron. Dan eindigt alles in oppervlakkigheid; in 
schril contrast met degenen die met het Woord wandelden op leven en dood. 
 
En nog in ander opzicht lijken wij losgezongen van het Woord van God. En ook 
dat speelt ons parten bij het verstaan van Rosj Chodèsj. 
Wij zijn steeds verder komen te staan van de schepping en de Schepper. Waar in 
het verleden gelovigen overal om hen heen de hand van God zagen in de 
schepping, zich in respect door die schepping een weg zochten en Gods 
zegeningen op allerlei terrein zagen, leven wij daar ver vandaan. Wij beleven 
geen link meer tussen onze houten stoel en de boom waarvan die gemaakt is, 
geen link meer tussen het vlees dat we eten en het dier dat daarvoor werd 
geslacht, geen link meer tussen het water dat we drinken en de onderaardse 
bronnen, enzovoort. Ook geen link meer tussen onze horlogetijden en zon en 
(nieuwe) maan. 
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Waar de bijbelse mens in de schepping dezelfde hand ziet en dezelfde taal hoort 
spreken als in de geschiedenis die God gaat met zijn volk, zijn wij stokdoof en 
stekeblind geworden. 
Vergelijk het bijvoorbeeld eens met dit gebed van een Keltische christen, zoveel 
dichter bij de schepping levend: 
 
Laat tot zegen voor mij zijn, o God, 
elk ding dat mijn oog ziet. 
[Dus – even ter uitleg – in alles, elk ding, wat naar je toekomt ervaar je de 
zegen, de jou zoekende nabijheid van God; en je bidt erom dat je die zegen ook 
zien zult; dat ik bijvoorbeeld zie en bid dat God aanwezig is en mij zoekt in die 
spijze die naar mij toekomt – Here, zegen deze spijze voor mij.] 
Zegen voor mij, o God, 
elk geluid dat mijn oor hoort. 
Zegen voor mij, o God, 
elke geur die naar mijn neus gaat. 
Zegen voor mij, o God, 
elke smaak die naar mijn lippen gaat, 
elke noot die naar mijn lied gaat, 
elke lichtstraal als een gids op mijn weg, 
elk ding dat ik najaag, 
elk lokaas dat mijn wil bekoort, 
de ijver die zoekt naar mijn levende ziel: 
U, De Drieënige, op zoek naar mijn hart. 
 
Waar wandelen mensen nog zo door de schepping als door Gods poëzie-album; 
alles taal, alles een vers, een lied, een boodschap en zegen van God zelf voor 
zijn schepselen op aarde? Dat je God dus eigenlijk constant om je heen beleeft – 
op bergen en in dalen…. 
Dat je de veertig weken dat een vrouw haar kind draagt hoort als het resoneren 
van het verhaal van de veertig jaar dat we onderweg zijn door de woestijn naar 
het nieuwe leven? 
Dat je het gebod in de Bijbel tot ontferming (rachem – baarmoeder) ziet 
weerspiegeld in de baarmoeder van een vrouw die haar kind draagt? 
Dat je het zaad van een plant of een boom waaruit in de schepping nieuw leven 
ontstaat verstaat als de boodschap van wedergeboorte, een spirituele 
verwekking van boven? 
Dat je de boodschap van de verzoening in kerk en synagoge bevestigd ziet door 
God als buiten de sneeuw valt en alles wit en met elkaar verbonden wordt? 
Dat je de regenboog als het ware voor ogen ziet als de Bijbel spreekt over licht 
door het water heen, leven door de dood heen? Enzovoort… Schepping en Bijbel: 
één taal van de Meester. 
 
Hoe kunnen wij de boodschap van de Bijbel begrijpen los van de schepping? En 
hoe moeten wij hem begrijpen los van Christus? 
 
Wat zal ik zeggen van Rosj Chodèsj? Ik weet er zelf zo weinig van. Ik ben ook 
aangetast door deze cultuur en maatschappij, ver van de schepping en de 
natuur, ver van de Christus en het Woord dat Hij leefde. Ik stamel maar een 
beetje na wat ik in de Bijbel hoor. 
 
Daar begint men de zang en het geloofslied altijd in het donker. 
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Het was avond geweest, en morgen geweest, één dag. Elke dag begint in de 
avond als de eerste drie sterren zichtbaar zijn, elke dag begint dus in het donker 
als er de eerste twinkelingen zijn van licht. 
Op dezelfde manier begint elke maand. Er wordt in het donker gespeurd naar dat 
eerste streepje licht van de nieuwe maan. En zodra dat zichtbaar is, spoedde in 
oude tijden degene die dat zag zich naar de poort van de stad om het de leiders 
van het volk aan te zeggen: het begint! De nieuwe telling begint, een nieuwe 
maand van God die zijn licht over ons zal laten opgaan. 
Het Joodse leven neemt altijd als startpunt: het dieptepunt, als begin: het 
donker. En daar wordt gewaakt en rondgekeken of er al iets zichtbaar wordt van 
wat men gelooft: er zal licht komen! Geloven begint in het donker. Ook al wordt 
de tempel verwoest en al gaat een volk in zak en as, men blijft speuren naar een 
spoortje van licht: en dat licht is voor hen de boodschap van God: Ik laat niet los 
de werken van mijn handen. Het zal altijd weer licht worden. Ik voer jullie door 
het donker heen naar huis. En zo vergelijkt men in 1948 de staat Israel met Rosj 
Chodèsj: het begin van het ontspruiten van onze verlossing, het begin van een 
herstel na afschuwelijk donker. 
En zodra dat eerste streepje licht er is, wordt er gefeest. Niet pas als het zich 
bewezen heeft. Niet pas als de ellende en het donker al helemaal voorbij zijn. 
Nee, geloven begint in het donker!  
En telkens opnieuw. Na elke dag is er weer donker, zo lang deze schepping 
bestaat. Maar: Be-resj-iet is er het Woord. Rosj Chodèsj. En dat Woord/Tora is 
een lamp, olielampje, kaarsje, voor mijn voet waarbij ik durf te leven en uitzien 
naar de dag. Dat is geloofsleven in de Bijbel. 
 
Als je in het donker in de nacht staat, verdwaald, en je ziet geen hand voor 
ogen, let dan eens op wat één lichtje betekent, hoe ver weg ook. Je oriënteert je 
erop, het geeft richting; vast en zeker zet je je in beweging in de richting van dat 
licht. Het is het begin van hoop en leven. 
En op de eerste dag van de tiende maand, horen we in Sidra Noah, kwamen de 
toppen van de bergen weer boven water: op nieuwemaansdag was er weer 
grond, een plek om te staan! Dat geeft hoop. 
En in dezelfde Sidra: op de eerste dag van de eerste maand - dat is de 1e van 
Nissan, de lentemaand - was er geen water meer, dus geen dood meer. Dat 
geeft hoop; dan gaat het op naar de 15e dag van die maand, naar Pesach! 
En God belooft: het zal niet ophouden, Ik zal ervoor zorgen: altijd weer een dag 
na de nacht; altijd weer licht dat richting geeft, altijd weer een nieuwe maan(d). 
Hij laat niet los het werk van zijn handen. 
 
Wat is geloven in de Tora? Wat is geloven in de Bijbel? Dus wat is ook geloven in 
Christus? Wat betekent het om Rosj, het Hoofd / allereerste begin van een licht 
te zien in Hem terwijl we nog in het donker staan? Wat is dan navolging, 
geloofsleven en geloofstaal? Welke oriëntatie wordt dan in ons leven zichtbaar? 
Bij Joden, bij christenen? Wat durven wij dan in vrijheid te doen als een 
messiaanse beweging? 
 
Wat zegt ons elke nieuwe maan volgens de Bijbel, wat leert God ons via zijn 
schepping? Ik citeer woorden van Yehuda Aschkenasy over Rosj Chodèsj – en 
hoe toepasselijk zijn die woorden bij de Sidra Noach bij alle verschrikking daar, 
maar ook bij alle verschrikking in onze dagen-: 
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Laten we voor één ding waken: dat ons gevoel van machteloosheid over de 
verschrikkingen in de wereld, over de moordende onverdraagzaamheid, niet 
alleen ver weg in de Balkan of in Afrika of in Azië, maar ook in ons eigen land, 
ook in Israel, - laten we ervoor waken dat ons gevoel van machteloosheid ons 
niet verleidt ons af te wenden van het leed, ons hart te pantseren in niet-willen-
weten; en daarmee handlangers te worden van het ergste: onverschilligheid om 
het leed van anderen. 
Hebben wij soms geen monden, geen harten, geen handen die ons tot levende 
protesterende getuigen kunnen maken in plaats van zwijgzame medeplichtigen? 
Israel weet toch zelf wat het was vreemdeling te zijn in Egypte, verdrukt, op de 
vlucht te zijn, niet begrepen te worden, door vreemdheid angst bij anderen te 
wekken? Maar we weten toch ook hoe elk woord van begrip, elke warme 
bejegening bemoedigt? 
 
Elke daad van menselijkheid draagt bij tot, heeft iets van Rosj Chodèsj, het 
herstel van de wereld, het begin van een nieuwe tijd. 
Twee uitspraken van Rabbi Israel Salanter vatten samen waarom het gaat. De 
eerste uitspraak: Probeer de duisternis niet met stokken te verdrijven; ontsteek 
een lichtje. Deze uitspraak geeft aan ons niet te verliezen in onze neiging met 
grootse oplossingen te komen en te merken dat er intussen niets verandert.  
De tweede uitspraak leert ons dat zo’n klein lichtje het voetpad naar een nieuwe 
wereld zichtbaar maakt: Mijn brood is een zaak van materie; het brood van de 
ander is de hoogste spiritualiteit. 
In analogie met de natuurkundige wet van het behoud van energie geloven wij 
dat ook goede daden en zelfs goede gedachten bewaard blijven en nooit verloren 
gaan. 
Laat dus het besef leven dat een mens tegen alles in het goede moet doen; 
zonder zich af te vragen wat zijn bijdrage te betekenen heeft. Ook het 
kleinschalige heeft zijn ondergrondse werking. 
Al lijkt God soms verborgen en wordt verzucht: Hoe kan Hij dit toelaten? Wij 
mogen het van onze kant in elk geval niet toelaten en hebben onze 
verantwoordelijkheid te verstaan. 
Laat er meeleven zijn met elkaar. Zoals een moeder in Israel schreef aan een 
moeder in Egypte: De tranen van een moeder om het verlies van een kind wegen 
in mijn land even zwaar als in het jouwe. 
 
Laten er veel antwoorden in kleinschaligheid zijn. Antwoorden zoals van Israels 
eerste opperrabbijn Awraham Jitschak haKohen Kook in de twintiger jaren. Rav 
Kook wandelt op Sjabbat met zijn leerlingen in Talpiot, in de buurt van Ramat 
Rachel. Daar ziet hij mensen in de kibboets in de plantages werken. Tot 
verbazing van zijn leerlingen zegent hij hen met een groet. De leerlingen vragen: 
Hoe kunt u dat doen?! Ze ontwijden toch de Sjabbat? 
Het antwoord luidt: Ik wil liever zondigen door ze lief te hebben, ook al 
verdienen ze het niet, dan te zondigen door het te laten. 
 
De enige mogelijkheid om niet ten prooi te vallen aan de wanhoop is de 
kleinschaligheid. Het vermogen tot herinneren houdt niet alleen de 
verschrikkingen uit het verleden levend, maar ook de lichtpunten in de duisternis 
van het lange onderweg zijn, de lichtpunten van diepe menselijkheid, van 
redding, van grootse ‘kleine’ daden, alle nieuwemaansdagen. 
En leert de Talmoed niet: wie één mens redt, wordt het aangerekend of hij de 
hele wereld heeft gered? 
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Eén lichtje…. 
 
Dat zou ook voor ons de navolging van Christus kunnen zijn. Dan vervullen ook 
wij in de vrijheid in Christus het nieuwemaansfeest door ‘licht’ uit te roepen in de 
nacht, voor onze naasten. 
 


