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Noach 
 Beresjiet 6:9; 8: 5 

 
Noach was een rechtvaardig mens. Het merendeel van zijn generatie was corrupt. De Eeuwige 
besloot de wereld te vernietigen met uitzondering van Noach en zijn familie. Noach kreeg de 
opdracht om een ark te bouwen en van alle dieren een mannetje en een vrouwtje te 
verzamelen, inclusief eten voor een lange periode. Toen na 120 jaar de ark af was, gingen de 
dieren en Noach met zijn vrouw en zonen de ark in. De Eeuwige sloot de deur af. Het regende 
40 dagen en nachten. Daarna werd het droog en begon het water langzaam te zakken. Na 
ongeveer een jaar was de aarde droog. Een duif bracht een takje als teken dat de aarde weer 
bewoonbaar was. De ark was inmiddels vastgelopen op de berg Ararat. Noach opende het dak 
en keek om zich heen. Hij zag dat ze de ark eindelijk konden verlaten.  De Eeuwige sloot een 
verbond met Noach dat er nooit meer een zondvloed zou komen. Het symbool ervan is de 
regenboog. 
 
Ooit werd er op de aarde één taal gesproken. De mensen besloten een stad te bouwen met een 
toren die tot in de hemel zou reiken. Die toren zou hen beroemd maken. De Eeuwige vond dat 
het beter zou zijn als de mensen zich over de aarde zouden verspreiden en bracht een 
spraakverwarring teweeg. De mensen konden elkaar niet meer verstaan, konden daardoor niet 
verder bouwen aan de toren en verspreiden zich over de aarde. De naam van de toren ‘Bavel’ 
komt van het werkwoord ‘balal’ (verwarring brengen). Zo ontstonden de verschillende 
volken. 
 
Commentaar: 
Rasji vraagt zich af waarom de Eeuwige Noach een ark liet bouwen. Hij had hem toch ook 
wel op een andere manier kunnen redden. De conclusie is dat tijden die 120 jaar dat Noach 
aan de ark bouwde de mensen om hem heen de tijd kregen om hun leven te veranderen 
waardoor er geen zondvloed nodig zou zijn geweest. 
 
Vragen: 

- Hoe oud was Noach toen de zondvloed plaatsvond? 
- Wat waren de namen van zijn zonen? 

 
- Noach gaat niet in discussie met de Eeuwige om Hem van zijn plan om de aarde te 

verwoesten af te brengen.Tijdens het leven van Awraham dreigt de Eeuwige om 2 
steden te verwoesten. Hoe reageert Awraham hierop?  
 

- Wat zijn de namen van die steden? (Beresjiet 18: 20-32) 
 

- De Eeuwige sluit een verbond met Noach, wat is ‘verbond’ in het hebreeuws? 


