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Referenties: 	
  •  je zult je naaste liefhebben zoals (je) jezefl (liefhebt)”: Leviticus, Vajikra:19:18“ , ואהבת לרעך כמוך

•  Androginos: inzake externe geslachtskenmerken: Talmoed Bavli: Baba Batra 58a; 126b; Rosj Hasjana 29a;  	

•  Inzake verschillen man en vrouw met betrekking tot de halacha e.a.: Talmoed Bavli: Sota 23a; Nidda 31b; Taäniet 14a. Inzake 
sekseverschillen en verschillen tussen externe geslachtskenmerken Jebamot Misjna 79b tot en met 81a.  Misjna Bikoeriem 4:1 en 
4:5.	

•  Inzake rituele onreinheid van een ledemaat dat “verwijderd” is (na bv transplantatie of ongeval, oorlog, operatie):  Talmoed Bavli 
Edoejot 6:2	

•  Mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis: Talmoed Bavli: Avot 8a.	

•  De waardigheid van de mens: Talmoed Bavli Baba Kama: 79a en 79b.	

•  De man, vrouw en God als partners en verschillen: Talmoed Nidda 31a, Avoda Zara 3b en 4a*.	

•  Waarom werd de mens alleen (en niet in een menigte) geschapen? Talmoed Sanhedrin 37a (aan het eind, namelijk de Misjna). 	

•  Het verbod op travestie: wat is precies de halacha? Zie Devariem, Deuteronomium 22:5 en Rasji.	

•  Homofilie in de Tenach:  Zie II Samuël, Sjemoeël beet 1:19-27.	

•  Wanneer wordt het gebed van de mens verhoord? Talmoed Sota 5a.	

•  Geslachtsverschillen bij de mens (extern): Zie Beresjiet 1:27, 2:21-23, 5:2. Zie Beresjiet Rabba (Midrasj): 8:1 en Vajikra Rabba 
(Midrasj): 14:1. 	

•  Megillat Rut, de rol van Rut.	



Abraham en Sara waren volgens Talmoed Jevamot 64a Tumtumiem 	
•  Medisch: vaak een gesloten geslachtsorgaan 

(testikels en of vrouwelijke genitalia hebben 
worden door een membraan bedekt).	

  אמר רבי אמי אברהם ושרה טומטמין היו שנאמר הביטו אל •
צור חוצבתם 	

  ואל מקבת בור נוקרתם וכתיב הביטו אל אברהם אביכם ואל •
שרה תחוללכם אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שרה אמנו 
אילונית היתה שנאמר ותהי שרי עקרה אין לה ולד אפי' בית 

ולד אין לה	

Rabbi Ami zei: Avraham en Sara hadden 
oorspronkelijk een verborgen 
geslachtsorganen (hun geslacht was 
verborgen) (Tumtumiem), want er is gezegd 
(Jesaja 51:1; ) “, Kijk naar de Rots van waaruit 
je uitgehouwen bent; naar de diepe groeve 
waaruit je gedolven bent. Kijk naar Avraham, 
jullie vader, naar Sara die jullie heeft 
gebaard.”	
Aanwijzing naar het mannelijke 
geslachtsorgaan dat eerste bedekt was.	
Sara was een Ilonith (niet in staat zich voort te 
planten) ze had zelfs geen baarmoeder! (Lod, 
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“Je zult je naaste liefhebben zoals jezelf” 
•  Het betreft een mitsvat asé, מצות עשה een expliciet gebod uit de Tora en volgens Rabbi 

Akiva een basisprincipe volgens welke de mens door het leven dient te gaan en 
andere mensen dient te bejegenen (zie Talmoed Jeroesjalmi Nedariem 9,3). Overigens 
speelt hebelfde idee een grote rol in het Christendom, maar de toepassing ervan in 
de praktijk van het Christendom en Boeddhisme is anders dan in het Jodendom (zie 
later).	

•  De volledige pasoek, het vers in de Tora luidt (Leviticus, Vajikra 19:18): 	

 je zult je noch wreken, noch haat“ לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי יְהוָֹה
 koesteren jegens de kinderen van je volk en je zult je naaste liefhebben zoals jezefl, Ik

	  .”ben de Eeuwige



“Je zult je naaste liefhebben zoals jezelf” 
•  Uitleg van Rasji (acroniem van Rabbi Sjelomo Jitschaki, de grote verklaarder, die leefde van 

1040-1105 in Troyes, Franrijk) gebaseerd op de mondelinge leer en overleveringen van vader op 
zoon vanaf Mozes vanaf de berg Sinaï (Misjna en Gemara hetgeen samen de Talmoed vormt als 
exegese op de Tenach en de Tora):	

  לא תקם: אמר לו השאילני מגלך. אמר לו לאו. למחר אמר לו השאילני קרדומך. אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלתני, זו •
היא נקימה. ואיזו היא נטירה, אמר לו השאילני קרדומך. אמר לו לאו. למחר אמר לו השאילני מגלך. אמר לו הא לך ואיני כמותך, 
 je zult je niet wreken etc.: (bijvoorbeeld als)  :שלא השאלתני. זו היא נטירה, שנוטר האיבה בלבו אף על פי שאינו נוקם
 men tot iemand zegt leen me jouw zeis en de ander zegt tot hem: neen dan mag je niet een volgende dag
 tegen de ander zeggen die jou een bijl te leen vraagt: “ik leen deze niet uit evenals jij mij (de zeis) niet
hebt uitgeleend”. En dit is de betekenis נקימה, nekiema van zich wreken en wat is de betekenis van נטירה, 
 netiera? (Bijvoorbeeld als) men tot iemand zegt: leen mij je bijl en vervolgens zegt die persoon tot hem:
 nee. (En) de volgende dag zegt degene (die weigerende de bijl te lenen) tot de ander: leen mij je zeis (en
 vervolgens) zegt de ander: hier is deze maar ik ben niet zoals jij, die mij niet (je bijl) geleend heeft; dat is
 netiera in de zin van wraak koesteren of bewaren in het hart ofschoon men zich niet wreekt (zie  Talmoed
  )Joma 23a). (Rasji



Wat is liefde, (wat is haat) jegens een ander?	
•  Filosofisch: wederzijdse acceptatie en genegenheid of toewijding voor een ander persoon.   

•  In het christendom behalve het bovenstaande soms onevenwichtig zoals in bijvoorbeeld de 
uiterste vorm van zelfopoffering voor de ander (agapé) waarbij de ander de keus wordt 
gelaten of deze liefde wordt beantwoord, hierbij wordt de eigen persoon en het egoïsme voor 
en van de eigen persoon losgelaten (dit is tegen de halacha) en het kan tot psychologische 
afhankelijkheid lijden (men kan niet meer leven zonder de ander: dit leidt tot zelfontkenning 
(tegen de halacha). 

•  Onvoorwaardelijke liefde voor alle wezens (metta uit het Boedisme).  

•  In Jodendom: één met jezelf zien (probeer minstens in contact te komen met je nesjama, je 
spirituele ziel) te worden alvorens één te zijn met een ander (dit heet jichud: het samen 
vormen van een relationele eenheid). Het woord jichud, eenheid יחוד bevat de woorden: יחד 
(jachad, samen), יד, (jad, kracht of hand) en יו, één van de Godsnamen die de verbinding van 
God, het boven-spirituele met de mens symboliseert.  



Halachische consequenties van: “je zult je naaste liefhebben zoals 
jezelf” (1) 
•  Het is voor een mens makkelijk zichzelf te vergeven: dus hij moet ook een ander makkelijk vergeven.  

•  De toevoeging in de pasoek, het vers “Ik ben de Eeuwige” achter het gedeelte je zult geen wraak nemen 
(nekiema) en geen wraak koesteren (netiera), betekent dat er zwaar aan deze mitsve, opdracht getild 
wordt omdat “de Eeuwige de geheimen die het hart koestert, kent en zich met ieder lid van het joodse 
volk verbonden voelt, zie o.a. Deuteronomium, Devariem 32:9: ֹכִּי חֵלֶק יְהֹוָה עַמּוֹ יַעֲקֹב חֶבֶל נַחֲלָתו “want een 
deel van de Eeuwige bestaat uit zijn volk, Jacob, het aan Hem als een (sier)ketting gebonden  erfgoed”.  

•  Er zou moeten staan in het vers: את רעך (je zult) je medemens (liefhebben) waarbij het woordje את een 
accusativus, vierde naamval is. Maar in dat geval is er dus sprake van passiviteit van het object, namelijk 
je naaste. Daarom schrijft de Tora volgens Ibn Ezra לרעך liefde betonen “aan” je medemens. De laatste 
moet ook bereid zijn actief in dit proces deel te nemen en niet louter passief. En bovendien duidt het 
gebod erop in deze grammaticale vorm dat de opdracht luidt het goede voor je naaste te doen.  



Halachische consequenties van: “je zult je naaste 
liefhebben zoals jezelf” (2) 
•  De Tora verbindt de liefde voor een ander met de liefde voor zichzelf: iemand die om wat voor een reden niet van zichzelf houdt kan 

hierdoor in principe ook niet om een ander geven. Ergo de mitsva om een ander lief te hebben, is alleen uitvoerbaar als men zichzelf 
respecteert en als men van zichzelf houdt. Iemand die zichzelf haat of in ieder geval niet liefheeft, zou halachisch gezien dus geen ander 
kunnen liefhebben. In halachische zin zou zo’n persoon een tikoen, een veranderings- en vervolmakingsproces moeten ondergaan 
alvorens wel hiertoe in staat te zijn: deze verandering brengt in deze persoon levensgeluk en liefde voor zichzelf en potentieel voor de 
ander teweeg.   

•  De opdracht die de mens van God heeft gekregen is de wereld te bewaken en te vervolmaken: dit is de zogenaamde tikoen Olam: de 
mens kan dit doel bereiken door middel van tesjoeva, inkeer en terugkeer tot zijn (eigen) oorsprong, dat wil zeggen: God. Door te 
erkennen dat hij een evenbeeld is en geschapen is naar zijn vorm en gelijkenis (Exodus, Beresjiet 1:27). Indien deze mens echter in zijn 
eigen ogen qua gevoel en of verstand niet is, zoals hij voelt of niet voelt zoals hij is dan is er geen sprake van tikoen maar dient dit proces 
wel tot stand gebracht te worden om te zijn wie men wil worden.  

•  Verliefdheid is een gevoel o.a. allereerst gebaseerd op een biochemisch/hormonaal (o.a.) proces wat gerationaliseerd wordt door de 
psyché als een vorm van (reciproke) versmelting van gevoels- en verstandsbelangen die soms een min of meer blijvend karakter kunnen 
hebben en resulteren in een blijvende liefde waarin de belangen en de liefde voor en van de ander geheel onbaatzuchtig tot zijn eigen of 
het belang van de partner is gemaakt.  











De indeling in menstypen (1)	
•  Volgens de Tora wordt de mens geschapen naar Gods beeld en naar zijn 

gelijkenis, zie Genesis, Beresjiet 1:26-27: 	

  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל הָאָרֶץ וּבְכָל •
 En God zei: laat ons de mens (enkelvoud in“ .הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ
 Hebreeuws) maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis; en zij
 (meervoudsvorm in Hebreeuws) zullen heersen over de vissen van de zee
 en over het gevogelte dat langs het zwerk vliegt en over het vee en de

	 .”gehele wereld en overal het kruipend gedierte dat over de wereld kruipt



De indeling in menstypen (2)	
•  De dominante benadering van geslachtstypering in de westerse maatschappij heeft zijn oorsprong in de 

christelijke gedachtevorming hierover, welke de geslachtstypering als binair (man of vrouw) beschouwt. 	

•  Het klassieke jodendom voortkomend uit Tora en Talmoed en traditie heeft echter een veel gediversifieerde 
benadering	

•  De Talmoed (gebaseerd op overlevering van vader op zoon vanaf Mozes) heeft alleen al meer dan honderden 
referenties naar andere categorieën van geslachtelijke typeringen dan alleen man en vrouw voortvloeiend uit 
dat de mens alleen (als potentieel twee geslachtelijk wezen, hermafrodiet gecreëerd werd). Zie tekst 6 en 
verschillen in beide scheppingsverhalen. De twee scheppingsverhalen zijn er omdat eerst de gedachte bij God 
postvake (machsjava, מחשבה) en de wereld in potentie geschapen werd vanuit tohu vabohoe, chaos en 
vormloosheid, תהו ובהו waarvan de getalwaarde (gematria) 411 + 19 = 430 is. 19 is henelfde qua getalwaarde als 
Chava, Eva, חוה en vormt juist 1 meer dan  18 = chai, חי leven. 411 de getalwaarde van tohu, תהו chaos of 
structuurloosheid vormt meer het mannelijke aspect van de oer substantie en heeft dezelfde gematria, 
getalwaarde als: באחת, beachad, in het eerste of in één en dezelfde getalwaarde als mismoul, משמול ter linkerzijde: 
symboliserend uit de linkerzijde waaruit Chava werd gevormd en symboliserend de plaats van de strenge 
eigenschap van God en zijn engelen (midat hadien, מידת הדין)  die ter linkerzijde van Gods troon staan om de 
mens te veroordelen, terwijl de moeder, het vrouwelijke aspect ter rechterzijde van Gods troon staat en de midat 
rachamiem, מידת הרחמים, de eigenschap van compassie vertegenwoordigt. Merk hierbij op dat rechem, רחם 
baarmoeder betekent, het verblijf waarin het kind ultiem beschermd wordt tegen slechte invloeden van 
buitenaf. 	





De indeling in menstypen (3)	
We lezen iedere ochtend:  

Baroech sjeamar vehaja haolam, ברוך שאמר והיה העולם, “geprezen is God die sprak en de wereld was er” symboliserend het 
eerste scheppingsverhaal waarin de potentie van de machsjava, de gedachte wordt gevormd en het matrijs van de 
wereld, de kosmos en de mens wordt vorm gegeven. De Architect heeft zijn bouwplan in gedachten al gevormd en 
ziet het als het ware levendig voor Zich. In dit scheppingsverhaal wordt het uiteindelijk doel van de schepping 
gegeven: de schepping van de mens in een mannelijk en vrouwelijke vorm: zachar oenekeva, זכר ונקוה . De volbrenging 
hiervan vindt pas plaats door splitsing van de Adam Kadmon, de primordiale oermens in een man en een vrouw. In de 
embryologie (de ontwikkelingsanatomie van de mens zien we dit terug: aanvankelijk zijn bij een embryo zowel de 
mannelijke als vrouwelijke geslachtsmogelijkheden aangelegd.  

In het tweede scheppingsverhaal (hoofdstuk 2 van Genesis, Beresjiet: ) komt de realisatie door de actieve bemoeienis 
van de grote Bouwmeester. Het tweede scheppingsverhaal is de maáse, de creatio zelf die in potentiële vorm aanwezig 
(eerste scheppingsverhaal) wordt gevormd en gestructureerd. 	



Tekst 6 (Genesis, Beresjiet 1:27) : וַיִּבְרָא אֱלֹהִים | אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם “God schiep de mens naar 
zijn beeld en gelijkenis, naar het beeld van God was deze geschapen, naar mannelijke en vrouwelijke vorm 
werden deze geschapen”. 	

  ויברא א-להים את האדם בצלמו: בדפוס העשוי לו, שהכל נברא במאמר והוא נברא בידים, שנאמר )תהלים קלט ה( ותשת עלי כפכה, נעשה •
 God schiep de :בחותם כמטבע העשויה על ידי רושם שקורין קוי"ן בלע"ז ]מטבע[ וכן הוא אומר )איוב לח יד( תתהפך כחומר חותם
 mens naar zijn beeld etc.: naar de mal die voor hem was gemaakt, want alles werd door het woord van God
 geschapen, maar hij (de mens) werd door zijn (Gods) (beide) handen gemaakt, want er is gezegd (zie Psalmen,
 Tehilliem 139:5): “en U legde op mij uw handpalm; de mens werd gemaakt door middel van een stempel, zoals een
 munt geslagen wordt door een beeldenaar, hetgeen in het Frans een coin, muntstempel heet. En zo wordt ook gezegd
 )in de Tenach (Job 38:14):als leem verandert het stempel (van de mens).” (Rasji

זכר ונקבה ברא אותם: ולהלן הוא אומר )בראשית ב כא( ויקח אחת מצלעותיו וגו', מדרש אגדה שבראו שני פרצופין בבריאה ראשונה ואחר כך 
 mannelijk en חלקו. ופשוטו של מקרא, כאן הודיעך שנבראו שניהם בששי ולא פירש לך כיצד ברייתן ופירש לך במקום אחר
 vrouwelijk werd de mens geschapen etc.: en verderop zegt de Tora (Genesis, Beresjiet hoofdstuk 2:21): “Hij nam
 van één van zijn zijden etc.” en volgens de Midrasj agada (de verhalende parabels) werd de mens (aanvankelijk)
 geschapen met twee voorzijden en twee gezichten: in het eerste scheppingsverhaal en daarna (in het tweede
 scheppingsverhaal) werd deze (mens) gesplitst (zie Talmoed Berachot 61a en Talmoed Eroevien 18a). Hoe dit
 gebeurt wordt niet verklaard maar wel dat de mens op de zesde dag werd geschapen, de verklaring komt op een

   )andere plaats (namelijk hoofdstuk 2). (Rasji

















De adam Kadmon is in eerste aanleg (primordiaal) 
hermafrodiet / siamese tweeling 
•  De daadwerkelijke splitsing vindt pas in hoofdstuk 2 plaats.	

•  God Elohiem (getalwaarde 86) staat 1 boven de natuur teva, טבע   (getalwaarde 85)  

•  De natuurlijke wijze van reproductie is een proces dat wel door God is geschapen, maar los van Hem niet direct 
fysiek bepaald wordt: invloeden van mens en milieu en genetische invloeden, straling etc. kunnen dit proces 
beïnvloeden, zodat er meerdere geslachtelijke verschijningsvormen kunnen ontstaan (zowel extern als intern) 
kunnen ontstaan. 	

•  God heeft de tijd (olam = plaats en tijd! _ Einstein!) geschapen omwille van de vrije keus van de mens: hierdoor is 
terugkeer (naar de oorsprong, i.c. naar God, i.c. tikoen vervolmaking en ultiem geluk en menszijn mogelijk). 	

•  Een ieder die zich niet gelukkig voelt door zijn uiterlijke vorm mag en kan terugkeren tot zijn tikoen: in modern 
opzicht: een mens die zich niet tevreden en gelukkig voelt met zijn uiterlijke of innerlijke wezens(en 
geslachtskenmerken) kan zich laten helpen door middel van bv operatie of andere medische / psychologische hulp 
om zijn tikoen te krijgen: de mens kan weer van zichzelf gaan houden 	



De Midrasj en Adam Kadmon 

Genesis, Bereisjiet Rabba 8:1 (zie tekst):   



Vertaling Midrasj Beresjiet Raba 8:1	
•  En God zei: “laat ons de mens maken” etc. (Genesis, Beresjiet 1:26). Rabbi Jochanan gaf het volgende commentaar: (in de 

Psalmen, Tehilliem 139:5) staat: “U hebt mij gevormd achterwaarts en voorwaarts” en hierop gaf hij het volgende commentaar: 
indien de mens (als individu) waardig genoeg is geweest (in zijn leven) dan geniet hij van beide werelden (de huidige wereld en 
de olam haba, de komende wereld), want er is gezegd: “U hebt mij gevormd achterwaarts en voorwaarts” [dat wil zeggen: voor 
een eerdere (deze) wereld en een latere (komende) wereld]. Maar indien (de mens zich) niet (waardig heeft gedragen) dan moet 
hij volledig rekening en verantwoording afleggen (voor zijn wangedrag), omdat er gezegd is (Psalmen, Tehilliem 139:5): “en U 
legde uw handpalm op mij”. Rabbi Jirmija ben Elazar zei: toen de Heilige geloofd zei Hij de mens Adam schiep, schiep Hij hem 
tweeslachtig als een Androginos, hermafrodiet (biseksueel), want er wordt gezegd (Genesis, Beresjiet 5:2): “mannelijk en 
vrouwelijk schiep Hij deze en hij noemde dezen mens, Adam”. 	

•  Rabbi Samuël ben Nachman zei: toen God Adam schiep, schiep hij hem met twee gezichten en Hij scheidde deze en scheidde 
ook de rug tot twee ruggen die hij gemaakt had één rug aan de ene en één rug aan de andere kant. Hier werd een kritische vraag 
over gesteld: maar er is toch geschreven (Genesis, Beresjiet 2:21): “En Hij nam één van zijn ribben”? Maar hij antwoordde: 
“mitsalotav” betekent “van zijn twee zijden” [en niet van één (van zijn rib)ben]. (En hoe bewijs ik dat?) Uit de zinsnede (in de 
Tora in Exodus, Sjemot 26:20): “en aan de tweede zijde (tsela) van de Tabernakel etc.” Rabbi Tanchoema zei in naam van Rabbi 
Benaja en Rabbi Berechja, die dit zeiden in naam van Rabbi Elazar: “Hij (od) schiep de mens als een levenloze Golem (gevormd 
uit kleileem) dat zich uitstrekte van het ene tot het andere eind van de wereld en aldus is er geschreven (Psalmen, Tehilliem 
139,16) : “Uw ogen zagen mijn lemen ongevormde substantie”. Rabbi Jehosjoea ben Nechemja zei: God schiep de mens zodanig 
dat hij als het ware (door zijn potentie) de hele wereld vulde en hoe weten wij dat hij (als het ware) van het oosten tot het westen 
(zich uitstrekte) aanwezig was? Omdat er gezegd is: “U heeft mij gevormd van achteren (achor) en naar voren (kedem) (kedem kan 
oosten betekenen, zie Genesis, Beresjiet 3:24). En van het noorden naar het zuiden? Omdat er gezegd is (Deuteronomium 4:32): 
“Sedert de dag dat God (de mens) Adam op aarde schiep van het ene eind van de hemel tot het andere eind”. 	



Wist u dat de Talmoed spreekt over geslacht ambiguïteit! 
•  We zouden misschien denken dat gender ambiguïteit voortvloeit uit de 

denkwereld na het feminisme, maar de rabbijnen van de Talmoed (en dus vanaf 
de berg Sinaï) zijn erg gefascineerd geweest bij de uibonderingen en de marges 
rondom het geslacht gedurende de laatste 2000 jaar!	


