
Noach – Genesis 6:9 – 11:32 

 

Aliyah 1 – Genesis 6:9 – 6:22 

Als nakomelingen van Noach worden niet direct zijn zonen genoemd. Nee, eerst worden 
de belangrijkste ‘geboortes’ van Noach genoemd: rechtvaardigheid, oprechtheid of 
volmaaktheid en rondwandelen met God! Hierdoor overleefden Noach en zijn kinderen 
de vloed. Hij was rechtvaardig  (tsadiek), wat betekent dat hij niet schuldig stond 
tegenover de wet. Hij hield zich aan wat God Hem oplegde. Ook was hij oprecht of 
volmaakt  (tamiem). Er was kleefde geen smet aan hem en hij leefde volkomen en integer 
met God. Daar staat wel bij ‘in zijn generatie’. Zoals we weten is niemand perfect voor 
God, maar in zijn verdorven generatie sprong Noach eruit als een integer en volkomen 
mens. En Noach wandelde rond met God  (hithalach). Ditzelfde woord wordt gebruikt 
voor God, als Hij wandelt in de hof van Eden. Het betekent naar alle kanten lopen. Noach 
en God wandelden samen alle kanten op. Ze waren vertrouwd met elkaar. 

Yeshua heeft gezegd dat zijn wederkomst  op de zondvloed zal lijken. De mensen waren 
in Noach’s dagen in slaap gesukkeld door het alledaagse leven en merkten de komende 
zondvloed niet op. Zo zullen de mensen het ook niet opmerken als Yeshua komt.1 En Hij 
zal komen met oordeel. Ditmaal zal de wereld niet door water, maar door vuur vergaan.2 
Daarom moeten we waakzaam  zijn! En laten we van Noach leren dat we Gods geboden 
moeten gehoorzamen, steeds oprechter en volmaakter moeten worden door de Heilige 
Geest en met God vertrouwd moeten raken! Nu hebben we de tijd om Hem te leren 
kennen. Straks kan het te laat zijn… 

Wil God de aarde graag vernietigen? Nee, zeker niet! We lezen juist dat God veel geduld 
heeft met de aarde, omdat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat.3 En als we goed in 
onze parashah lezen, is de aarde eigenlijk al vernietigd, voordat God haar vernietigt. We 
lezen namelijk 4x het werkwoord shachat (vernietigen):  

vers 11 – de aarde werd vernietigd  voor Gods aangezicht, want zij werd vol van geweld 

vers 12 – en God zag de aarde en zie, zij was vernietigd , want alle vlees vernietigde  zijn 
weg op de aarde 

vers 13 – … en zie, ik ga hen vernietigen  met de aarde 

De mensen (en dieren?) vernietigden de aarde, doordat zij een destructieve 
levenswandel  hadden. En God gaat hen wegvagen, samen met de aarde, die zij 
vernietigden. God laat hun eigen daden op hun hoofd terecht komen. Zo lezen wij hier 
dat als wij God ongehoorzaam worden, dan brengen we zelf onheil over ons leven. Dat 
is niet iets waar God van geniet. Nee, Hij heeft daar pijn en verdriet van. 

                                                           
1 Matth. 24:36-39 
2 2 Petr. 3:3-7 
3 2 Petr. 3:8-10 



Toen God de wereld schiep, zag God alles wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer 
goed! Maar nu Hij de wereld aan zijn schepselen heeft overgegeven, ziet God de wereld 
en zie, zij was vernietigd. Toen God de wereld maakte, sprak Hij: ‘vervul de aarde en 
onderwerp haar…’ en de mens vulde de aarde met geweld. Zo wordt Gods goede 
schepping door zijn schepselen ongedaan gemaakt. En de wateren keren terug om de 
aarde weer te bedekken, als in het begin. 

Waarom redde God Noach door middel van een ark? Kon Hij hem niet gewoon in de 
hemel bij zich houden? Volgens Rashi deed God dat, zodat Noach tijdens het bouwen 
van de ark de mensen nog kon waarschuwen (zie ook 2 Petr. 2:5). God brengt geen 
oordeel zonder waarschuwing. Maar ik denk dat hier nog veel meer achter schuil gaat. 
De ark van Noach verwijst namelijk naar de ark van het verbond  in de tabernakel.4 

De ark van Noach moest van binnen en van buiten met pek bestreken worden. Waarom 
van binnen en van buiten? Omdat de ark van het verbond van binnen en van buiten met 
goud overtrokken moest worden.5  
De ark van Noach moest 50 bij 300 bij 30 el zijn. Waarom deze maten? Omdat de ark 
van het verbond 2,5 bij 1,5 bij 1,5 el moest zijn.6 Zo past de ark van het verbond 20x in 
de breedte, 20x in de hoogte en 200x in de lengte van de ark van Noach! Hij past er dus 
in totaliteit 80.000x in. Dit is niet toevallig, want het getal 8 symboliseert een nieuwe 
wereld , voorbij de huidige. Bij Noach verging de oude wereld en er werd een nieuwe 
geschapen. 
In de ark van Noach moest een schitterend licht (zohar) gemaakt worden. Waarom? 
Omdat er in de tabernakel een eeuwigdurende lamp scheen.7 

Dit betekent dat Noach werd opgeborgen in de ark van het verbond. Hij was veilig in het 
Heilige der Heilige van Gods tent. En Hij vond de toevlucht onder Gods vleugels, 
gesymboliseerd door de vleugels van de Cherubim, die over de ark gespreid waren. In 
het meest intieme heiligdom werd Noach bij God geborgen, toen de vloed over de aarde 
kwam. Zo mogen ook wij weten, dat als we God leren kennen in Yeshua, dat we dan in 
Gods intimiteit geborgen  zullen zijn, als het oordeel over de aarde zal komen.8 Het 
Heilige der Heiligen is voor ons toegankelijk gemaakt door Yeshua’s offer .9 Nu mogen 
we overal met God wandelen en ook bij Hem aan huis komen! Het is belangrijk dat we 
een intieme relatie met God opbouwen in gebed (zie onder gebed10). 

                                                           
4 Hoewel de ark van Noach met teevah wordt aangeduid en de ark van het verbond met aron. Toch zijn de 
overeenkomsten te sterk om te negeren. Wist u dat de ark voor de voetbank van Gods Troon stond en de 
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met vier gezichten) en Ofanim (wielen met ogen) gedragen wordt. Uit het verhaal van de zondvloed leren 
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Een belangrijke vraag die deze parashah opwerpt is: waarom heeft Noach geen 
voorbede  voor de wereld gedaan? Waarom ging hij akkoord met God, toen Hij de wereld 
wilde vernietigen en een nieuwe start wilde maken met Noach en zijn kinderen? Mozes 
reageerde totaal anders, toen God tegen hem zei dat Hij het volk van de Israëlieten zou 
vernietigen en een nieuw begin zou maken met Mozes en zijn kinderen. Mozes deed 
sterke voorbede voor het volk en haalde God over om dat niet te doen.11 En Abraham 
deed zelfs voorbede voor het verderfelijke Sodom en Gomorra. Hij drong sterk aan bij 
God om zijn oordeel niet door te zetten.12 

Nu is het zo dat Abrahams voorbede niet het beoogde resultaat had. We zouden kunnen 
afleiden uit Genesis 18 dat er minimaal 10 rechtvaardigen  in een stad moeten zijn om 
de stad te kunnen redden. Nu was het zo dat Noach de enige rechtvaardige in zijn dagen 
was. Dus het kan zo zijn dat het geen zin meer had voor Noach om voorbede te doen. 
Maar toch, waarom probeerde hij het niet? 

Een belangrijke aanwijzing krijgen we uit de manier waarop Mozes bij God pleit. Hij vraagt 
God om te denken aan zijn eed en verbond  dat Hij gemaakt had met Abraham, Izak en 
Jakob. Die kan Hij toch niet verbreken, zonder zijn Heilige Naam te beschadigen?13 
Noach had echter nog geen verbond om op terug te vallen. God belooft wel om na de 
zondvloed een verbond met Hem en zijn nakomelingen te sluiten, volgens vers 18. 
Hierdoor verandert de situatie. 

En Abraham spreekt God aan op het feit dat Hij Rechter van de hele aarde  is. Hij zou 
rechtvaardig moeten oordelen. Dan kan Hij toch niet de rechtvaardige met de 
onrechtvaardige laten omkomen? Maar in Noach’s dagen had God nog niet laten zien dat 
Hij Rechter van de hele aarde was. De aarde vulde zich namelijk met geweld en God liet 
het aan de mens over om hierover te oordelen. Zo was het oorspronkelijk ook de 
bedoeling, want de mens moest heersen over de schepping. Na de zondvloed stelt God 
echter nadrukkelijk dat Hij niet meer iedereen zal doden, als het te erg geworden is. Nee, 
Hij zal eerder ingrijpen en Zelf vergelding eisen van moordenaars voor onschuldig 
vergoten bloed.14 Noach wist dus ook nog niet te pleiten op Gods rechterschap. 

Wat leren we hieruit? God geeft gaandeweg steeds meer beloftes, sluit steeds meer 
verbonden en laat steeds meer van Zichzelf zien. Dit stelt ons in staat om op steeds 
meer gronden te kunnen pleiten bij God . De mogelijkheden om voorbede te doen voor 
jezelf en anderen neemt dus steeds toe! Bewaar de beloftes van God dus in je hart en 
pleit daarop bij God. Want dit kan de geschiedenis een andere wending geven. Hij wil 
erom gebeden worden!15 Wij zijn in Yeshua geroepen om een volk te zijn dat in de bres 
kan staan voor anderen. Voorbede is een belangrijke taak van Yeshua’s gemeente.16 

                                                           
11 Ex. 32:9-14 
12 Gen. 18:20-33 
13 Ex. 32:13 
14 Gen. 8:21, 9:5 
15 Ez. 22:30-31 
16 1 Tim. 2:1-4 



In de verzen 19-21 vinden we nog een hint van herschepping. Zoals de mens mannelijk 
en vrouwelijk gemaakt werd in Genesis 1:27, zo moesten de dieren ook twee aan twee, 
mannelijk en vrouwelijk naar de ark toekomen. En zoals er gewassen ter voeding aan 
mens en dier gegeven werden in Genesis 1:29-30, zo wordt dat ook nu gedaan voor 
Noach en de dieren. 

De aliyah sluit af met een laatste hint in de richting van de tabernakel: En Noach deed 
het, zoals alles wat de Heer hem geboden had, zo deed hij. Zo staat er ook 
geschreven, als de tabernakel gebouwd is: Zo werd al het werk aan de tabernakel, aan 
de tent van de ontmoeting voltooid; de Israëlieten maakten het namelijk zoals alles wat 
de Heer Mozes geboden had, zo deden zij het.17 

Gehoorzaamheid  aan alles  wat de Heer gebiedt, dat is de weg van de verlossing. Niet 
alleen doen wat je uitkomt, maar alles doen wat de Heer je opdraagt. Ook als de opdracht 
heel gek is. Een ark bouwen, terwijl er nog geen spatje regen is gevallen, is vreemd. De 
mensen zullen Noach raar hebben aangekeken. Maar hij toont zijn onvoorwaardelijke 
gehoorzaamheid aan het woord van de Heer, door te gaan bouwen. Hij vertrouwt erop 
dat God weet wat Hij van Hem vraagt. Opdrachten van de Heer moeten zwaar gewogen 
worden. Hoe gek ze soms ook zijn. Daar mag je niet lichtvaardig mee om gaan.  

Nu weten we dat niemand perfect is, want hebben allemaal gezondigd .18 Maar Yeshua  
is de rechtvaardige, die volmaakt is in alle generaties. Hij heeft Gods wil helemaal 
gehoorzaamd. Hij heeft zichzelf opgeofferd , zodat wij vergeving konden krijgen voor 
onze misstappen.19 Als je op Hem vertrouwt en je leven aan Hem geeft, dan ben je 
definitief bevrijd van het komende oordeel. Dit betekent natuurlijk niet dat de 
gehoorzaamheid dan niet meer telt. Nee, Yeshua heeft ons juist gered tot een nieuw en 
gehoorzaam  leven.20 Dat werkt zijn Geest, de Heilige Geest, in ons hart en leven uit! 

Welke lessen hebben we nu geleerd voor het leven? 

1. Rechtvaardigheid, gehoorzaamheid en oprechtheid  zijn noodzakelijk om het 
komende oordeel te ontvluchten. Dien God met je hele hart! Jaag daarnaar! 

2. Wandelen met God en de intimiteit  zoeken met Hem is ook een noodzakelijke 
stap. Dan zullen we in Gods heilige tent geborgen worden. Zoek Hem altijd! 

3. We moeten waakzaam  zijn, zodat de dag van het oordeel ons niet overvalt. 
4. We hebben als volgelingen van Yeshua de opdracht om voorbede  voor anderen 

te doen. Daarbij mogen we pleiten op Gods beloftes en verbonden. 
5. Yeshua  heeft zichzelf geofferd voor ons. Alleen door vertrouwen in Hem en door 

zijn Geest, kunnen we werkelijk een nieuw en gehoorzaam leven leiden! 
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