בעזייה
Met de hulp van Hasjeem
Ondergetekenden verklaren dat zij op [Hebreeuwse Datum], ofwel [Gangbare datum], in
[Plaats] [land], een beet dien hebben gevormd, in overeenstemming met de wetten van
Jisraëel en de vereisten van de schriftelijke en de mondelinge Tora.
In de aanwezigheid van dit beet dien werd de eed afgelegd door [Voor- en achternaam],
woonachtig te [woonplaats], [land], om zich aan de zeven opdrachten te houden die door
Hasjeem aan de nakomelingen van Noach zijn gegeven. Deze opdrachten gelden voor de
gehele mensheid en zijn geopenbaard door Mosjee. De details betreffende de naleving van
deze wetten bewaard, toegelicht en uitgewerkt door de wijzen van Jisraëel, van generatie op
generatie.
De zeven opdrachten voor de mensheid zijn:
Het verbod op afgoderij in al haar vormen
Het verbod op godslastering
Het verbod op moord
Het verbod op diefstal
Het verbod op seksuele immoraliteit
Het verbod op het eten van een deel van een levend dier
Het gebod om rechtbanken in te stellen
Het naleven van deze wetten, vanuit het begrip dat ze oorspronkelijk werden opgedragen
aan de gehele mensheid, en later een onderdeel zijn geworden van de Openbaring op Sinaï,
nagelaten aan de mensheid via de Tora van Mosjee, geeft de niet-Jood de status van een
rechtvaardige onder de volkeren.
De eed stelt:
‘Ik beloof mijn trouw aan de Eeuwige, God van Jisraëel, Schepper en Koning van het
heelal, en aan Zijn Tora. Ik beloof hierbij dat ik mij zal houden aan de zeven
opdrachten van Noach en ik beloof voorts deze wetten te zullen blijven handhaven,
met al hun details, in overeenstemming met de mondelinge wet van Mosjee, onder
begeleiding van de rabbijnen. Gezegend bent U, God, Koning van het Heelal, die mij
het leven heeft gegeven en mij in staat heeft gesteld om te leven tot op de dag van
vandaag.’
In getuigenis van het bovenstaande plaatsen wij onze handtekeningen,
leden van het beet dien:

De rechtvaardige onder de volkeren plaatst zijn of haar handtekening en verklaart daarmee
dat de bovenstaande bewering waar is.

