“Dit document is een direct script van een studie die is bedoeld om via video te woorden getoond. In de video woorden
relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond ter ondersteuning van de presentatie. Daarom kan het gebeuren dat
deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten
voorkomen die niet acceptabel zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een
aanvulling is op onderstaand schriftelijke onderwijs.”

Punten bij de Parasja: Noach – Wandelen met God
Een nieuwe aflevering van ‘punten bij de parasja’—korte gedachten bij het wekelijkse Torahgedeelte.
De Parasja van deze week heet Noach. Dat is Hebreeuws voor ‘rust’. Dit is de tweede wekelijkse parasja
in de jaarlijkse cyclus waarin we de Torah lezen. Deze parasja gaat van Genesis 6:9 tot Genesis 11:32.
Deze Parasja vertelt het verhaal van hoe de mensheid zo slecht werd dat God hen vernietigde met een
watervloed. Maar Hij spaarde Noach en zijn familie. Dat deed Hij door Noach de opdracht te geven om
een Ark te bouwen waarin Hij de vloed kon overleven (Genesis 6-8).
Het gaat ook over het verbond dat God sloot met Noach en geeft dan een opsomming van alle volken die
afstammen van Noach (Genesis 9-10).
Daarna lezen we het verhaal van de Toren van Babel (Genesis 11).
Over dit Torahgedeelte is ontzettend veel te zeggen. We leggen nu een gedachte neer over wat het
betekent dat Noach als rechtvaardig werd gezien.
Genesis 6:9
Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn
tijdgenoten. Noach wandelde met God.
Wat betekent het dat Noach rechtvaardig was? Ten eerste wordt de rechtvaardigheid van Noach verder
gedefinieerd als “oprecht onder zijn tijdgenoten.” Temidden van de slechte generatie waarin hij leefde,
was hij een licht op een donkere plek. Ten tweede staat er dat Noach “wandelde met God.” Daarom
wordt Noach gezien als rechtvaardig.
Maar wat betekent dat ‘wandelen met God’? Voordat we daarop ingaan gaan we even terug naar de
vorige Parasja. Daar lazen we dat Noach ‘genade’ had gevonden in de ogen van JHWH. Het
Hebreeuwse woord voor “genade”—chen—wordt meestal gebruikt als aanduiding voor het concept
‘onverdiende goedheid, genade’. Je kunt dus zeggen dat Noach was “gered door genade”. Daardoor

kreeg hij een relatie met God. En het bewijs van Zijn relatie met God was zijn ‘wandelen’ met God.
Als je daar meer over wilt weten, bekijk dan onze studie “De Hebreeuwse herkomst van genade”.
Het is interessant dat de Torah zegt dat een van de zegeningen voor het gehoorzamen van Gods geboden
is dat God met Zijn volk zal wandelen:
Leviticus 26:12
Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn.
Bedenk dat het wandelen met JHWH met Zijn volk als in Leviticus 23:3 wordt genoemd. Daar staat:
“Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en ze houdt,”
Je kunt dus zeggen dat Noach God leerde kennen door genade, en dat hij de zegen van wandelen met
God ervaarde door gehoorzaam te zijn aan Gods wegen. Daarom werd hij rechtvaardig genoemd.
Is dat niet hetzelfde patroon dat we overal in de Bijbel tegenkomen? Israël werd bevrijd uit de slavernij
van Egypte door de genade van God. Daarna werden ze naar de berg Sinaï gebracht en kregen ze de
Torah als middel om te wandelen met God.
Op dezelfde manier zijn ook wij bevrijd van de slavernij van onze zonden door de genade van God en
door ons geloof in de Messias. En daarna krijgen ook wij de Torah als middel om te wandelen met God.
Efeze 2:8-10
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus
Jezus (Messias Jesjoea) om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat
wij daarin zouden wandelen.
We zien dus bij Noach dat het mogelijk is om rechtvaardig te zijn temidden van een slechte wereld door
de Torah van JHWH te doen. Daarin kun je een licht zijn voor de volken. We hebben genade gevonden
in de ogen van God. Hij stuurde zijn enige Zoon, Jesjoea de Messias, om voor ons te sterven en ons vrij
te kopen van zonde. Laten we daarom nu wandelen met God en een licht zijn voor onze generatie.
Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!
We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom!
Wil je meer weten over dit en andere onderwerpen, bezoek dan www.119ministries.nl
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#

