Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'

Parashat:  – נ – ַַחNoach
'Één tzadik – rechtvaardige'
Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshit/Genesis 6:9-11:32
Haftarah: Jesjajahoe/Jesaja 54:1-55:5
B'rit haChadashah: Mattay/Mattheüs 24:36-44
''Want Eloha heeft de wereld zo liefgehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
zodat al wie in hem gelooft niet zal vergaan maar eeuwig leven heeft. Eloha heeft zijn
Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen. De wereld zou echter door
zijn hand kunnen leven. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Wie echter niet
gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon
van Eloha.'' (Jochanan/Johannes 3:16-18)
1. Inleiding
In dagen van Noach was er een enorme keer gekomen in het oorspronkelijke plan van
HaShem Eloheinoe. De aarde die Hij zo perfect had gemaakt was een woestenij
geworden. Bijna alles lag onder de ban en keerde de rug naar HaShem toe. Het was een
verschrikkelijke tijd die met niets vergeleken kan worden. Alles wat duister is kwam
samen in de generatie van Noach.
''Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, zagen de zonen van
Elohim hoe mooi de dochters van de mensen waren, en zij kozen uit die dochters ieder een vrouw. Maar
HaShem zei: ‘Mijn levensgeest zal niet altijd bij de mens blijven, want hij is maar een nietig wezen; de duur
van zijn leven zal honderdtwintig jaar bedragen.’ In die dagen – en ook nog daarna – leefden er reuzen op de
aarde, doordat de zonen van Elohim gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen en zij hun
zonen hadden gebaard. Zij waren de befaamde geweldenaars van de oude tijd. HaShem zag hoezeer de
slechtheid van de mensen op de aarde was toegenomen, en hoezeer de begeerte van hun hart de hele dag naar
het kwade uitging. Daarom kreeg Hij spijt dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en Hij was er zeer
verdrietig om. En HaShem zei: ‘Ik ga de mens die Ik geschapen heb, van de aardbodem wegvagen, zowel de
mens als het vee, en de kruipende dieren en de vogels in de lucht, want het spijt Mij dat Ik ze gemaakt heb.’
Alleen Noach vond genade in de ogen van HaShem.'' (Bereshit/Genesis 6:1-8)

De mensen vergaten HaShem nadat de macht van de zonde (slechte neiging) toenam.
In Sefer haJashar (het boek der Oprechten), wordt duidelijk geïllustreerd hoe zondig de
generatie van Noach was. In hoofdstuk 4 staat het volgende:
''Maar alle zonen der mensen weken af van de wegen van HaShem. In die dagen toen zij zich op Aarde
vermenigvuldigden leerden ze elkaar hun slechte gewoonten en gingen voort met zondigen tegen HaShem.
Iedereen maakte zichzelf een god, en een ieder beroofde en plunderde zijn naaste en zijn verwanten en zij
verdierven de Aarde die vol van geweld werd. Hun rechters en autoriteiten gingen naar de dochters der
mensen en namen hun vrouwen met geweld van hunne echtgenoten naar het hun uitkwam, en de zonen der
mensen namen in die dagen van het vee, van de beesten des velds en het gevogelte des hemels, en leerden de
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vermenging der soorten om HaShem te tarten; en Elohim zag de gehele Aarde en haar met de verdorvenheid.
Alle vlees van mens en dier op Aarde degenereerden. HaShem zei: Ik zal de mens, dien Ik geschapen heb,
verdelgen van de aardbodem, ja van de mens tot het gevogelte des hemels, tezamen met het vee en de beesten
des velds, want het berouwt Mij dat Ik hen gemaakt heb. Alle nog rechtvaardige mensen, die wandelden in
de wegen van HaShem, stierven nog voordat HaShem het door Hem aangekondigde onheil over de mensen
bracht. HaShem wilde dat ze het onheil niet zouden meemaken. Noach vond genade in de ogen HaShem, en
HaShem koos hem en zijn kinderen uit om uit hen kroost op Aarde te laten verwekken.'' (Sefer haJashar –
Het Boek der Oprechten 4:16-21)

Rechtvaardigheid werdt in de wereld totaal ontweken. HaShem heeft vanaf het begin Zijn
Torah gegeven om deze te houden en te doen. Wie zijn Torah overtreed zal om die reden
ook veroordeeld worden. Sol Scharfstein geeft ons interessant commentaar aangaande de
innerlijke houding van de generatie van Noach.
'' De mens werd door Elohim geschapen om zijn Torah te volgen. Als de mens onrechtvaardig is naar zijn
medemens , zondigt hij tegen HaShem en verliest hij het recht om te bestaan. Zoals de Rabbi's ons leerde, ''
De wereld is gefundeerd op drie dingen: op waarheid, op recht en op vrede.''*1 – vertaling

De rechtvaardigen in de dagen van Noach waren zeldzaam, zij luisterde naar de Woorden
van HaShem.
''Mijn zoon, denk aan mijn woorden en bewaar mijn geboden zorgvuldig. Houd je aan mijn geboden, dan
zul je leven en behoed mijn lering als je oogappel. Bind ze om je vingers, schrijf ze op het schrijfplankje van
je hart.'' (Misjlee/Spreuken 7:1-3)

Degene die de woorden van HaShem gehoorzamen zullen leven. Maar degene die Zijn
woorden (Torah) ontwijkt en niet uitvoert zal geoordeeld worden. Tehillim 50 leert ons
hoe HaShem denkt over veedraaiers van zijn Torah.
''Maar tegen die kwaad doet zegt Elohim: ‘Hoe durft U te schermen met mijn Torah, mijn verbond in uw
mond te nemen, terwijl u gebondenheid haat en onverschillig mijn woorden verwerpt? Als u een dief
betrapt, dan heult u met hem, en bij echtbrekers voelt u zich thuis. U leent uw mond voor kwaadsprekerij,
uw tong rijgt leugen aan leugen. U zit te roddelen over uw broer, u belastert het kind van uw moeder. Zo
handelt u – en Ik zou dan zwijgen? U verbeeldt zich dat Ik ben zoals u? Ik zal aanklagen, aanklagen nu en
het punt voor punt onder ogen brengen. Bedenk dit goed, u die Elohim vergeet, of Ik zal u reddeloos
verscheuren: wie een dankoffer brengt erkent wie Ik werkelijk ben; wie niet van mijn wegen wijkt, laat Ik de
( – יַׁששעjesha) redding zien dat van Elohim komt.''( Tehillim/Psalmen 50:16-23)

Degene die HaShem erkennen zullen altijd gered worden. Het is daarom zeer belangrijk
om een levende relatie met HaShem te hebben. Hoe verdorven was de generatie van
Noach als er enkel één gezin gered werd van de vloed? Enkel Noach was rechtvaardig in
de ogen van HaShem, de Parashat van deze week begint als volgt:

Bronvermelding
1. Torah and Commentary – Sol Scharfstein – KTAV- pagina 44
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ך־נַח
ַ –  ֽ הלהים ֛ ֽה דתהל
ת־הא ֛ ה
ֽ ּ אַׁשּ לה ת – ַ ולד ד – ַת ת  – ַחנַח  – ַחנַח ֛ ׁאיש צ ֛ ידיק תּ ֛ ׁמים הּ יּ הה בד ד – ַֽ ר – ַ ּתיו א
Elé toledot Noach, Noach ish tzadik tamim hajah bedrotav et haElohim hithalek Noach.
''Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was een rechtvaardig man; hij bleef temidden van zijn tijdgenoten
een onberispelijk leven leiden en hij richtte zijn schreden naar Elohim.'' (Bereshit/Genesis 6:9)*2

2. Één tzadik – rechtvaardige
Omwille van één persoon toonde HaShem zijn chessed (genade) en ging Hij door met Zijn
plan met de wereld. Hij was een ( ֛ ׁאיש צ ֛ ידיקish tzadik) een 'rechtvaardig man'. Wat is de
diepere betekenis van  – צ ֛ ידיקtzadik? Chabbat formuleert een tzadik als volgt:
''Tzadik  צדיקkomt voor uit het Hebreeuwse woord ( צדקTzedek), wat doen wat juist en rechtvaardig is
betekent. Gewichten die volledig gelijkwaardig zijn verdeeld worden moznee tzedek genoemd. De rechter
wordt verzocht het volgende te doen, '' Tzedek, tzedek zal je rechtspreken!'' Dit houdt in dat: wat fout is
berecht moest worden, en wat gestolen was moest worden teruggegeven aan de eigenaar, de onschuldige zal
niet lijden, en degenen die schande hebben veroorzaakt worden gecorrigeerd zodat zij zullen terugkeren naar
het doen van het goede. Tzedek is alles maken op de manier dat het zou moeten gebeuren (zijn).
Net als ieder van ons, moet de tzadik eten en slapen. Hij moet de tijd nemen voor ontspanning, en hij geniet
van het gezelschap van anderen. Maar hij doet dit alles in een hogere manier, een goddelijke manier. Want
voor de tzadik, er is niets dat "gewoon is." Alles is met een doel; in alle dingen ziet hij betekenis. Voor de
tzadik is alles wat bestaat een middel om verbonden te blijven met de oneindige G- d.
Dit is dus een tzadik: iemand in wie zien we ons ware ik terugzien, die ons in staat stelt om te beseffen dat
ieder van ons een goddelijk wezen is. En dus, gewoon door er te zijn, maar vooral ook door onze binding met
hem (tzadik) verbindt hij ons met de G-d, die in een ieder van ons ademt (leeft).''* 3

De taak van Noach was om de wereld om hem heen te confronteren met de Rechtvaardige
Elohim. Hoewel Noach net zo'n mens was als alle andere mensen in zijn generatie maakte
hij door zijn levensstijl een onderscheid. Hij was onberispelijk en liep op de weg van
HaShem. Noach was een tzadik en had de roeping om voor 120 jaar lang de mensheid de
genade van Elohim te tonen. Als je  נ – ַחַחNoach omdraait krijg je het woord ( ַחַׁשןslot noen) Chen
wat genade betekent. Een tzadik is bruikbaar in het koninkrijk van Elohim, en de tzadik
heeft een roeping in zijn leven. Het hart van HaShem gaat uit naar de mensen, Hij verlangt
ernaar dat wij tesjoeva (terugkeer naar G-d) maken. Volgens de Talmoed is genezing het
gevolg van tesjoeva.
'' Rabbi Chama bar Chanina zei: Groot is tsjoeva, want zei brengt genezing in de wereld, zoals gezegd is: Ik
zal hun afkerigheid (meshoevatam) genezen, ik zal hen vrijwillig liefhebben. ,Hosjea/Hosea 14:5,'' (Talmoed
Bavli – Joma 86.a)
Bronvermelding & Voetnoot
2. Hier lezen wij de twee kenmerken van een tzadik 'rechtvaardige' namelijk onberispelijk zijn en gaan waar HaShem je
leid. In het hebreeuws lezen wij dat Noach de enige rechtvaardige in zijn generatie was '  הה/ הי/ ה/haJah is het woord dat
gebruikt wordt .  הּ יּ ההhaJah (zijn) is de wortel van de naam van Elohim - Echjeh ( א דהיהIk besta/Ik Ben). Dit maakt duidelijk
dat Noach de enige persoon was was die verbonden was aan de levende Elohim. Om die reden was hij de enige
rechtvaardige.
3. http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2367724/jewish/Tzaddik.htm
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De b'rit haChaddasha maakt duidelijk dat Elohim geduldig is met zijn oordelen, Hij wil
dat er vele het leven zullen ontvangen. Meester Yeshua kwam om te redden wat verloren
was, specifiek het huis van Jisraeel .
''Meester Jah stelt niet uit in zijn beloften zoals men uitstel beschouwt, maar Hij is geduldig met jullie
omdat hij niet wil dat er iemand vergaat maar dat iedereen tot berouw komt.'' (Keefa beth/2 Petrus 3:9 –
Aramees)
''Dit is de wil van degene die mij heeft gestuurd: dat ik niets van wat hij mij heeft gegeven verloren zal laten
gaan, maar dat ik hem op de laatste dag zal opwekken.'' (Jochanan/Johannes 6:39 – Aramees)

Genezing was hetgeen wat HaShem wilde schenken door Noach de man van Chen
(genade). Maar na 120*4 jaar maakte HaShem duidelijk dat er niemand was die tesjoeva
had gemaakt. Niemand was ingegaan op de genade van HaShem.
Noach was de enige tzadik.

יתי צ ֛ ׁדיק לד ּפנהי בד – ַׁ ור הזֽה
֛ יתךה אל־התַׁש ּבה ֛ ֽכי־א – ַ דתךׁ ּר ֛ יא
ו הי  – ַאמר יד הוּהַ לד  – ַחנַח ֽב  – ַא־א ּ ׁתה וד כּל־בַׁש ד
''HaShem zei tegen Noach: ‘Ga in de ark met heel uw familie, want van deze generatie bent u de enige die in
mijn ogen een 'tzadik' rechtvaardige is. '' (Bereshit/Genesis 7:1)

Door enkel één rechtvaardige werd er een volledige generatie gered. Door de familie van
Noach hebben de mensen zich kunnen voortplanten en is HaShem verder gegaan met zijn
plan om de  תיקון עולםtikoen olam (het herstel van de wereld) te laten plaatsvinden. Rav
Shaoel spreekt over de volledige verlossing van de wereld, en het herstel ervan (tikoen
olam). Tot die tijd zullen wij de effecten van de ijdelheid van de wereld ervaren.
''Want ik denk dat het lijden van deze tijd niet overeenkomt met de glorie die ons geopenbaard moet
worden. Want de hele schepping hoopt op en verwacht de openbaring van de zonen van Eloha. Want de
schepping werd aan ijdelheid onderworpen, niet uit eigen keuze, maar door hem die haar onderwierp aan de
hoop. Ook de schepping zal vrijgemaakt worden van de dienst aan het bederf, in de vrijheid van de glorie van
de kinderen van Eloha. Want we weten dat alle schepselen zuchten en zwoegen tot op deze dag. En niet
alleen zij, maar ook wij die de vroege oogst van de Roecha/Geest zijn. We zuchten in onszelf en we zien uit
naar de adoptie en de verlossing van ons lichaam.'' (Romaije/Romeinen 8:18-23 – Aramees)

3. Mashiach Tzedikenoe – Messias onze Rechtvaardige
Yeshua haMashiach is de volledig Rechtvaardige die alle andere rechtvaardigen
overschaduwd. Hij heeft door zijn daad aan de boom de volledige mensheid gered.
Toch moeten wij zelf de keuze maken om gerechtvaardigd te worden door één tzadik
'Yeshua'. De Shilach (zendeling) Jochanan maakt in zijn eerste brief duidelijk dat Yeshua
de tzadik is die de zonde van de wereld heeft weggenomen.
Voetnoot
4. In Bereshit/Genesis 6:3 zegt Elohim dat Hij de mens vanwege hun zonden niet langer als 120 jaar wil laten leven.
Deze 120 jaar waren 120 jaren van chessed (genade) die HaShem schonk. Sol Scharfstein zegt in zijn commentaar op
Bereshit 6:3: ''Adonai gaf de mensen 120 jaren om te stoppen met zondigen, maar de mensen zondigde nog meer . Noach
was de enige persoon die probeerde om een rechtvaardig leven te leiden.
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''Kinderen, ik schrijf jullie deze dingen zodat jullie niet zullen zondigen. Maar als iemand zondigt, hebben
we een Parakleet bij de Vader, Yeshua Meshicha de (zadika) Rechtvaardige. Want hij is de verzoening voor
onze zonden en niet alleen voor die van ons maar ook voor die van de hele wereld.'' (Jochanan alef/1
Johannes 2:1-2- Aramees)

Zadika is het Aramese woord voor rechtvaardige. Yeshua hier de Rechtvaardige
genoemd, Zijn Rechtvaardigheid is voldoende om de gehele wereld te rechtvaardigen'
Baruch haShem'! De Zohar leert ons iets interessants aangaande één persoon die terwille
van de ander geslagen wordt. Zijn lijden brengt genezing voor alle anderen.
''De kinderen van de wereld zijn met elkaar verbonden. Wanneer de Heilige genezing wil geven aan de
wereld, slaat Hij slechts één man onder hen, en geneest om zijnentwil alle anderen. Vanwaar leren wij dit?
Vanuit de opmerking (Jes 53:5) '' Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden
verbrijzeld'' (Zohar – Numeri, Pinchas 218a)

Deze tekst uit de Zohar heeft natuurlijk alles te maken met Yeshua als lijdende Mashiach.
Sefer Ivrim – de brief aan de Hebreeën – verbind zich volledig met de gedachten uit de
Zohar. Één mens die door één daad de gehele mensheid verzoend.
'' Want de Meshicha ging niet een met handen gemaakt heiligdom binnen, dat model stond voor het echte,
maar [hij ging] de hemel zelf binnen om voor het aangezicht van Eloha te worden gezien, voor ons. En niet
dat hij zichzelf vele keren moest aanbieden, omdat de hogepriester elk jaar het heiligdom met bloed
binnenging, dat niet van hem was. Anders moest hij vanaf het begin van de wereld vele malen hebben
geleden, maar nu, aan het einde van de wereld, heeft hij zichzelf één keer aangeboden, om door zijn offer de
zonde te beëindigen. Zoals het is bepaald dat mensen één keer moeten sterven en na hun dood [komt] het
oordeel, zo ook heeft de Meshicha één keer zijn wezen geofferd voor de zonden van velen. Maar bij zijn
tweede komst verschijnt hij niet voor onze zonden maar voor degenen die hem verwachten.'' (Ebraje/
Hebreeën 9:24-28 – Aramees)

In de context van de sidra van vandaag is hier een zeer bekende tekst uit de talmoed. Deze
leer is algemeen geaccepteerd binnen het jodendom en leert ons tevens dat de dood van
Yeshua tevens de redding van de wereld was!
"Daarom werd de man afzonderlijk geschapen, om te leren dat wanneer hij die een ziel van een mens
vernietigt, de Schrift hem beschouwt alsof hij een hele wereld zou hebben vernietigt, en hij die een ziel van
Jisraeel red, de Schrift beschouwt hem alsof hij zou een hele wereld zal redden. "( Talmoed Jeroeshalaimi
Sanhedrin 37.a)

Yeshua is de man die gezalfd is om ons te rechtvaardigen. Wij moeten in hem geloven
(vertrouwen), namelijk in Zijn volmaakte rechtvaardige daad aan de boom. Dit geloof is
bijbels, joods en 100% waar. Onze focus moet daarom zijn gericht op die ene persoon
'Yeshua haMashiach'. Als onze focus van Hem wordt verwijderd kunnen wij niet
rechtvaardig worden. Door ons te houden aan de geboden van haMashiach en te geloven
in Zijn vervulling van de Torah (offer aan de boom) worden wij als rechtvaardigen
verklaard.
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''Weet dan, mijn broeders, dat door deze [man], aan u de vergeving van zonden wordt verkondigd. En van
alles waardoor we niet door de Torah van Moshe konden worden gerechtvaardigd; door dit alles zijn allen die
in hem geloven gerechtvaardigd!'' (Fraksies daShliche/ Handelingen van de Apostelen 13:38-39 –
Aramees)*5

Geloof is de sleutel tot alles, de sefer Ivrim hst 11 – de brief aan de Hebreeën – beschrijft
dat wij door geloof rechtvaardig worden. Zonder geloof is alles zinloos!
''Zonder geloof kan een mens Eloha niet behagen want wie tot Eloha nadert moet geloven dat hij [er] is en
dat hij de beloner is van wie hem zoeken. Door geloof diende Nuch en bouwde hij de ark voor zichzelf en het
leven van de kinderen in zijn gezin, toen met hem werd gesproken over dingen die nog niet waren gezien.
Hiermee veroordeelde hij de wereld en werd hij de erfgenaam van rechtvaardigheid die door geloof is.''
(Ebraje/Hebreeën 11:6-7 – Aramees). Ook verlossing is enkel mogelijk door geloof: ''Er is geen
verlossing zonder geloof .'' (Midrash – Tanchoema Beshallach. Wat HaShem van ons vraagt is

een volstrekt geloof in de gehele openbaring en persoon van Yeshua haMashiach. Onze
Meester zegt zelf dat het geloof schaars zou zijn bij de openbaring van de ben Adam (Zoon
des Mensen). ''Zal de Mensenzoon echter, wanneer hij komt, werkelijk geloof op aarde
vinden?"(Loeka/Lukas 18:8 – Aramees). Noach was de enige rechtvaardige in zijn generatie.
Zijn geloof in HaShem gaf verlossing voor de wereld, Hashem besloot om verder te gaan
met de mensen. We lezen dat HaShem voor de zondvloed zei: ''Mijn levensgeest zal niet altijd
bij de mens blijven, want hij is maar een nietig wezen; de duur van zijn leven zal honderdtwintig jaar
bedragen.'' (Bereshit/Genesis 6:3). De hoogte van de zonden deed HaShem besluiten dat het

beter was om de generatie van Noach een periode van 120 jaar te geven, na die periode
kon HaShem geen levensgeest in hen laten ademen. Door de mond van Jesjajahoe spreekt
HaShem uit dat Hij altijd de nederige en vernederde zal troosten en genezen. Hij blijft niet
voor altijd kwaad!
''Want’, zo spreekt de Hoogverhevene, die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is,
‘Ik ben de Heilige die woont in den hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed: Ik geef nieuw
leven aan het vernederde gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart. Ik klaag u niet voor eeuwig aan, en blijf
niet voor altijd kwaad want dan zou de levensgeest vanwege Mij zwak worden; de zaden die Ik zelf gemaakt
heb. Vanwege zijn misdaden was Ik korte tijd kwaad, Ik sloeg hem met afgewend gelaat en was kwaad,
maar in zijn afvalligheid ging hij de wegen die zijn hart hem ingaf. Ik heb die wegen gezien en Ik wil hem
genezen en leiden, en hem weer troosten. Voor diegenen onder hen die treuren schep Ik nu lippen die vrucht
dragen. Vrede, vrede voor hen die veraf zijn en voor hen die dichtbij zijn’, zegt HaShem, ‘Ik zal hen
genezen.’ Maar de slechte mensen zijn als een onstuimige zee, die maar niet tot rust kan komen; haar golven
woelen slijk en modder op.'' (Jesjajahoe/Jesaja 57:15-21)

Voetnoot
5. Als een persoon uit eigen kracht de gehele Torah van Moshe in acht wil nemen, zal hij nog niet' rechtvaardig gemaakt worden' omdat
het HaShem is die ons rechtvaardig maakt en niet de inachtneming van de Torah zelf. Al de inachtneming van de Torah moet gebaseerd
zijn op geloof: we moeten erkennen dat onze inachtneming in overéénstemming is met de wil van HaShem , en dat het wordt
uitgevoerd op een manier die Hem behaagt. De Torah van Moshe openbaart niet enkel de Mashiach, maar Mashiach is ook de vervuller
van de Torah. Het is de Torah die de maatstaaf voor de rechtvaardigheid van Mashiach heeft bepaald. Offers voor zonden en
verzoening zijn alle bevestigt door geloof 'in' HaShem, en al het geloof in HaShem verwijst door naar Mashiach. De arm van HaShem
bracht verlossing via Mashiach. Daarom is het onmogelijk om 'gerechtvaardigd' te worden door de Torah zonder geloof in Mashiach.
Geloven in Mashiach gaat via het hart van geloof. De Torah kan niet genegeerd worden, anders negeren wij de Mashiach, zij zijn één!''
( Aramaic English New Testament, Andrew Gabriel Roth, Netzari Press, pagina 344 – vertaling)
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Wij hebben een persoon als  נ – ַחַחNoach nodig om  ַחַׁשןChen (genade) te kunnen ontvangen.
Noach is om die reden ook een voorloper van de Mashiach – één rechtvaardige red de hele
wereld.
Noach als voorloper van Mashiach de Rechtvaardige
''Het woord van HaShem werd tot mij gericht: ‘Mensenkind, als een land tegen Mij gezondigd heeft en
Mij ontrouw is geworden, dan strek Ik mijn hand ertegen uit en breek er de broodstok. Ik laat er
hongersnood op los en roei er mensen en dieren uit. Als in dat land deze drie mannen zouden wonen:
Noach, Daniël en Jov, dan zou hun (tzedakka) rechtvaardigheid slechts henzelf redden – godsspraak van
HaShem Elohim.'' (Jechezkeel/Ezechiël 14:12-14)
'' Noach werd volmaakt en rechtvaardig bevonden, in de tijd van de toorn verving hij de mensheid; wegens
hem werd een rest op aarde gelaten, toen de zondvloed kwam; een eeuwig verbond werd met hem gesloten,
dat niet weer al wat leeft zou worden verdelgt door de vloed'' (Yeshua ben Sirach 44:17-18)
''Doch gij liet één uit hen overblijven, namelijk Noach met zijn huisgezin, en uit hem zijn alle
rechtvaardigen.'' (4 Ezra 3:11)

De Rechtvaardigheid van Yeshua haMashiach gaat uit naar alle generaties. Keefa (Petrus)
verklaard in zijn eerste brief dat Yeshua tijdens zijn dood in het dodenrijk redding heeft
verkondigt. Deze redding was bedoeld voor de mensen die in de dagen van Noach niet
waren overtuigt. Hoe liefdevol en vol van Chessed (genade) is onze Elohim!
''Omdat ook de Meshicha één keer voor onze zonden is gestorven (de Rechtvaardige voor zondaars) heeft hij
jullie tot Eloha gebracht, [hij is] gestorven in het lichaam, maar levend in de geest. En hij heeft tot de zielen
verkondigd die in het dodenrijk werden vastgehouden, degenen die vroeger in de dagen van Nuch niet
overtuigd waren, terwijl de lange adem van Eloha had opgedragen dat er een ark gemaakt zou worden, in
hoop op hun berouw. Slechts acht zielen gingen er binnen en werden in het water in leven gehouden. Want
ook jullie zijn naar dat voorbeeld in de doop (mikve) gered. Niet wanneer jullie het lichaam wassen vanwege
vuil, maar wanneer jullie Eloha met een zuiver geweten belijden, en door de opstanding van Yeshua
Meshicha,die naar de hemel is opgeheven en rechts van Eloha is. En de engelen, de regeerders en de machten
zijn aan hem onderworpen.'' (Kiefa alef/1 Petrus 3:18-22 – Aramees)

Yeshua is de Rechtvaardige op Hem hopen wij, op Hem vertrouwen wij. Hij zal de
rechtvaardige redden maar de onrechtvaardigen worden door zonde veroordeeld.
Degene die onberispelijk leeft en de weg van HaShem gaat, zich laat reinigen door het
bloed van Mashiach (tot het einde) zal rechtvaardig zijn.
''De Elohim van Jisraeel sprak, de rots van Jisraël zei tegen mij: “Wie de mensen rechtvaardig regeert, wie
heerst in ontzag voor Elohim, is als het licht van de ochtend, bij de opkomst van de zon op een wolkeloze
ochtend, die na de regen het groen uit de aarde laat opschieten.” (Shemoeël alef/1 Samuel 23:3-4)

שבּ ת שּ לום

– Shabbat Shalom
Rabbi Daniël Prins
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