
BEREISJIET / GENESIS – PARASJAT BEREISJIET – HOOFDSTUK 6

23

BEREISJIET 6

6. 1. Het gebeurde, dat toen de mens zich begon te vermeerderen over het oppervlak van de
aardbodem en hem dochters geboren werden, 2. toen zagen de goddelijke zonen de dochters van
de mensen dat zij mooi waren en zij namen voor zich vrouwen van elk die zij zich wensten.
Rasji De goddelijke zonen: De vorsten en de rechters. En een andere verklaring: De goddelijke zonen zijn de vorsten,

die door G-d met een zending belast zijn [met vorsten worden hier bovennatuurlijke wezens bedoeld, zoals de
vorst van de zee, de engel, aan wie de zorg voor de zee toevertrouwd is]. Ook zij hadden zich onder hen
vermengd. Alle Ellokiem die in de H. Schrift voorkomt, is een uitdrukking voor heerschappij, en het volgende
bewijst dat: „En jij zult hem tot ellohiem - tot heer - zijn” (Sjemot. 4:16). En: Ik heb jou tot ellohiem - tot heer -
aangesteld” (Sjemot 7:1.
Dat zij mooi waren: R. Joedan heeft gezegd: Uit het feit dat het Hebreeuwse woord voor mooi - Tovat –
onvolledig geschreven is (namelijk zonder de letter Wav), blijkt dat ze niet volmaakt mooi was, want wanneer
men hen mooi maakte en optooide om het huwelijk in te gaan, dan had een aanzienlijk persoon het recht van de
eerste gemeenschap.
Van elk die zij wensten: Ook de vrouwen die reeds gehuwd waren, ook de mannen en het vee (B.R. 26).

3. Daarop zei de Eeuwige: Mijn geest zal niet altijd blijven twisten met de mens, want hij is van
vlees en zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.
Rasji Mijn geest zal niet altijd blijven twisten: Mijn geest zal niet altijd met Mij blijven twisten en toornig zijn

wegens de mens.
Altijd: Tot in lengte van dagen.
Want hij is van vlees: Omdat hij ook van vlees is en hij zich niettemin niet vernedert voor Mij, hoe zou het zijn
als hij van vuur was of iets hards of iets dergelijks.
En zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn: Tot honderdtwintig jaar zal Ik geduld met hem hebben. Maar
komen zij dan nog niet tot inkeer, dan zal Ik een vloed over hen brengen. En wanneer u wilt zeggen dat vanaf
Jèfeth geboren werd, tot de vloed waren [toch] niet meer dan honderd jaar, [dan is hierop het antwoord]: Er is
geen chronologische volgorde in de Tora (Pesachiem 6b); het besluit was reeds genomen, twintig jaar voor dat
Noach kinderen kreeg [vers 5:32 behoort dus te komen na dit vers 5:3]. Zo staat het ook in het boek Seder ’Olam.
Er zijn vele aggadische verklaringen van dit „zal niet blijven twisten”, maar dit is de eenvoudige betekenis ervan.

4. De reusachtigen waren op aarde in die dagen en ook daarna, toen de goddelijke zonen bij de
dochters van de mensen kwamen, die hun [kinderen] baarden; dit zijn de helden die van oudsher
mannen van naam waren.
Rasji De reusachtigen: HaNeFiLIeM in het Hebreeuws, erop zinspelend dat zij zelf gevallen - NeFiLiem - waren en de

wereld ten val hadden gebracht. En in het Hebreeuws is het een uitdrukking voor reuzen.
In die dagen: In de dagen van het geslacht van Enosj en de nakomelingen van Kaïn.
En ook daarna: Hoewel zij de ondergang van het geslacht van Enosj zelf aanschouwd hadden, toen de oceaan
opsteeg en eenderde van de wereld overstroomde, vernederde het geslacht van de vloed zich toch niet om
daaraan een les te nemen (B.R. 26).
Toen (....) kwamen: Zij brachten reuzen voort, zoals zijzelf waren [de gibboriem [helden, machtigen].
De helden: [de machtigen] die zich [geweldig] verzetten tegen de Alom-tegenwoordige [daarin toonden zij
zich sterk].
Mannen van naam: Zij die met name genoemd zijn: ’Irad, Mechoejaël, Methoesjaël (Ber. 4:18), die zo genoemd
zijn, zinspelend op hun ondergang, daar zij n.l. vernietigd [Mechoejaël - MeChOEJaEL - afgeleid van MaChaH -
uitwissen, vernietigen] en uitgeroeid werden [MeTOESjaEL - van NaTaSj - uitroeien]; [mannen van naam, d.w.z.
mannen wier naam een zinspeling is]. Een andere verklaring: mannen van verwoesting [SjeeM - naam - afgeleid
gedacht van SjaMaM - verwoesten]: die de wereld verwoest hebben.

5. De Eeuwige zag dat de slechtheid van de mens groot was op aarde en dat iedere neiging van de
gedachten van zijn hart alleen maar slecht was, de gehele dag. 6. En het berouwde de Eeuwige dat
hij de mens op aarde gemaakt had en het deed Hem verdiet in Zijn hart.
Rasji En het berouwde de Eeuwige: Het was een troost voor Hem, dat Hij hen geschapen had onder de lagere we-

zens, want indien de mens tot de hemelse wezens zou behoren, dat hij ook hen opstandig gemaakt [tegen Hasjem].
En het deed Hem verdriet: [Het deed] de Alomtegenwoordige verdriet in Zijn hart om de mens smart te ver-
oorzaken, zoals de vertaling van Onkelos luidt. Een andere verklaring: en het berouwde: de Alomtegen-woordige
veranderde van gedachten, van de eigenschap van barmhartigheid naar de eigenschap van het recht. Het kwam
bij Hem in de gedachten op wat te doen met de mens, die Hij op aarde geschapen had. Zo is iedere uitdrukking
van berouwen die in de H. Schrift voorkomt een uitdrukking voor overleggen, wat er te doen staat. En een
andere verklaring voor En het deed Hem verdriet: Hij was verdrietig wegens de vernietiging van het werk van
Zijn handen. Het volgende heb ik hier neergeschreven tot antwoord aan de ongelovigen: Een heiden vroeg eens
aan R. Johosjoe’a, ben Korchah: „Stemt u er niet mee in, dat de Heilige, gezegend zij Hij, in de toekomst kan
zien?” Hierop zei R. Jehosjoe’a: „Ja.” Hierop zei hij [de heiden]: „Er is toch geschreven: en het deed Hem verdriet
in Zijn hart!”.[als G-d dan de toekomst kent, dan had Hij de mens nooit in het leven moeten roepen, in plaats
van later over Zijn schepping spijt te krijgen]. Hij [R. Jehosjoe’a] vroeg hierop: „Is u ooit een mannelijk kind
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geboren?” en hij [de heiden] antwoordde: „Ja.” „En wat hebt u toen gedaan?” En hij [de heiden] antwoordde:
„Ik was zeer blij en maakte ook anderen blij.” [R. Jehosjoe’a:] „Wist u dan niet dat hij uiteindelijk zou sterven?”
En hij antwoordde: „In een tijd van vreugde is er [alleen] vreugde [en dan maakt men zich geen zorgen over
verdriet dat eventueel later kan komen], in een tijd van rouw is er [alleen] rouw.” Hierop zei [R. Jehosjoe’]: „Zo
is ook de handelswijze van de Heilige, gezegend zij Hij; ofschoon het voor Hem bekend was dat zij uiteindelijk
zouden zondigen en Hij hen zou vernietigen, heeft Hij zich er niet van weerhouden om hen te scheppen. En
bovendien heeft Hij hen geschapen voor de rechtvaardigen die in de toekomst uit hen zouden opstaan.

7. Toen zei de Eeuwige: Ik zal de mens die Ik geschapen heb van de aardbodem wegvagen, van het
vee en het kruipende gedierte tot de vogels in de hemel, want Ik heb er spijt van dat Ik hen
gemaakt heb.
Rasji Toen zei de Eeuwige: Ik zal de mens wegvagen: Hij is stof, nu zal Ik water over hem heen gieten en hem uit-

wissen.
Van de mens tot het vee: Ook deze dieren hadden zich slecht gedragen (B.R. 28). Een andere verklaring: alles
werd geschapen ter wille van de mens en zodra deze niet meer bestond, waarom zou er dan nog behoefte
bestaan aan die dieren? (Sanh. 108a).
Want Ik heb er spijt van dat ik hen gemaakt heb: Ik heb er over nagedacht, wat er gedaan moet worden, nadat
Ik hen heb geschapen.

8. Maar Noach vond gunst in de ogen van de Eeuwige.

9. Dit zijn de nakomelingen van Noach; Noach was een rechtschapen man, volmaakt onder zijn
tijdgenoten; Noach wandelde met G-d.
Rasji 9. Dit zijn de nakomelingen van Noach; Noach was een rechtschapen man – Omdat men hem vermeldt, vertelt men

terloops iets lovends over hem, want er is gezegd [in Spr. 10:7]: De vermelding van de rechtschapene is tot zegen. Een
andere verklaring: Het leert ons dat het voornaamste van hetgeen door de rechtschapenen wordt voortgebracht, hun goede
daden zijn.
Onder zijn tijdgenoten – Sommigen van onze geleerden verklaren het tot zijn lof: Indien hij reeds in dit slechte geslacht
zo rechtschapen was, dan zou hij zeker, wanneer hij geleefd had in een geslacht van rechtschapen mensen, een nog groter
rechtschapen mens zijn geweest. En sommigen verklaren het tot zijn schande: In verhouding tot zijn geslacht was hij een
rechtschapen mens, maar indien hij geleefd had in het geslacht van Awraham, zou hij niets betekend hebben.
Noach wandelde met G-d – En bij Awraham staat er [Gen. 24:40]: „De Eeuwige vóór Wie ik gewandeld heb”; Noach had
de steun van G-d nodig [daarom staat er: hij wandelde met G-d]; Awraham daarentegen was sterk en ging door zijn recht-
schapenheid vanzelf.

Sforno Dit zijn de nakomelingen van Noach – Hier wordt de levensgeschiedenis van Noach mee bedoeld.
Rechtschapen – In daden.
Volmaakt – Intellectueel.
Noach wandelde met G-d – Hij deed goed voor anderen, zoals G-d doet, en hij vermaande zijn tijdgenoten.

Ramban Noach was een rechtschapen man, volmaakt – Hij was een rechtvaardig mens, zonder geweld, iemand die zich niet
pervers gedroeg, zoals de andere mensen van zijn generatie. Hij vreesde G-d alleen en liet zich niet verleiden door sterren-
wichelaars, tovenaars en waarzeggers en zeker niet door afgoderij. Daarom was hij het waard om gered te worden en zijn
gezin met hem.

10. Noach bracht drie zonen voort: Sjem, Cham en Jafet.
Ramban Sjem, Cham en Jafet – Hoewel Jafet de oudste was en Cham de jongste, wordt Sjem eerst genoemd, omdat hij superieur

was boven de anderen. Daarna wordt Cham genoemd, omdat hij na Sjem geboren werd.
Sforno Noach bracht voort – Omdat hij zijn tijdgenoten vermaande, werd hij beloond met kinderen.

11. De aarde nu was verdorven voor God, de aarde was vol van geweld.
Rasji 11. Verdorven – Een uitdrukking voor onzedelijkheid en afgoderij.

En de aarde was vol van geweld – diefstal.

12. God zag de aarde en kijk, hij was verdorven want alle wezens leidden een verdorven levens-
wandel op aarde.
Rasji 12. Want alle wezens leidden een verdorven levenswandel – Al wat leefde, zelfs het vee, wilde dieren en de vogels

hadden samengeleefd met andere soorten dieren [Sanh. 108a].
Ramban Want alle wezens leidden een verdorven levenswandel – Met alle wezens worden hier alleen de mensen bedoeld en niet

ook de dieren, want er staat verderop dat de aarde vol geweld was en dat kan niet op de dieren slaan, tenzij alle dieren
roofdieren waren geworden.

Sforno De aarde was verdorven – Letterlijk: de aarde was vernietigd. D.w.z. door het verdorven, vernietigende gedrag van de
aardbewoners.

13. Toen zei God tegen Noach: „Het einde van alle levende wezens is voor Mij aangekomen, want de aarde
is vol geweld door hen, en zie, Ik verdelg hen van de aarde.
Rasji 13. Het einde van alle levende wezens – Overal waar men ontucht vindt, daar komt een pest over de wereld en worden de

goeden met de kwaden gedood (B.R. 26).
Want heel de aarde is vol geweld – D.w.z., het vonnis was weliswaar reeds uitgesproken wegens hun ontucht, maar het
zou toch niet voltrokken worden voordat het bezegeld was. En hun vonnis werd alleen bezegeld vanwege de diefstal [Sanh.
108a]
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Van de aarde – een andere verklaring: Het betekent, d.w.z. het moet vertaald worden als: met de aarde. Want over heel
het aardoppervlak is ook een laag van drie handbreedten diep van de grond vergaan en weggespoeld [B.R. 31].

Ramban Want heel de aarde is vol geweld – Onze Geleerden hebben geleerd (Sanhedrin 108) dat de wereld vernietigd werd
wegens het geweld. Het verbod op geweld is een rationeel gebod. Er is geen profeet nodig om de mensen daartegen te
waarschuwen. Het is de basis van de G-ddelijke wetten.

Sforno Het einde van alle levende wezens – G-d gaf hun nog 120 jaar om tot inkeer te komen.
Ik verdelg hen van de aarde – [Lett.:] Ik verdelg hen met de aarde. Ik zal het klimaat op aarde en de atmosfeer verande-
ren, want na de vloed zal de hoek van de aarde ten opzichte van de zon veranderd zijn. Voorheen waren dag en nacht het
hele jaar gelijk aan elkaar, zoals G-d aan Ijov [in hoofdstuk 38] uitlegt. Het gevolg van deze verandering was dat na de
vloed de mensen korter leefden, want de weersomstandigheden en de vruchten waren niet meer perfect. Daarom werd het
de mens na de vloed toegestaan om vlees te eten.

14. Maak voor jezelf een ark van goferhout; je moet hokken in de ark maken en haar vanbinnen en vanbuiten
met pek bestrijken.
Rasji 14. Maak je een ark – Hasjem heeft vele middelen om iemand te redden. Waarom heeft Hij hem dan al die moeite van het

bouwen van die ark veroorzaakt? Opdat de mensen van de generatie van de zondvloed hem daarmee bezig zouden zien
gedurende honderdtwintig jaar en hem zouden vragen: „Waar dient dit voor?” En dan zou hij hun antwoorden: „De
Heilige, geprezen zij Hij, zal een vloed over de wereld brengen.” Misschien zouden zij dan tot inkeer komen [Tanchoema
Noach].
Goferhout – Dat was de naam van de houtsoort. En waarom juist deze soort? Als een zinspeling op gafriet – zwavel –
want het was besloten dat zij daardoor verdelgd zouden worden. [Uit de woorden: „En alle bronnen van de afgrond braken
open” (Gen. 7:11), leidt de Gemara in Sanhedrin 108a af dat dit de hete bronnen waren, waarvan er sommige nu nog
bestaan. Bovendien, zegt de Gemara op blz. 108b, was het water van de vloed visceus. Er is ook gesuggereerd dat het
water van de vloed ook vele vulkanen omvatte, dus behalve door water werd de aarde ook overstroomd met hete lava die
uit de diepten omhoog gestoten werd, en gesmolten lava bevat zeker ook zwavel. De mensen zouden dus direct of indirect
(ook) door het zwavel zijn omgekomen.]
Hokken – Verschillende hokken voor alle verschillende soorten dieren.
Met pek – Dit is Aramees. Bij het kistje van Mosjé was het voldoende om het vanbinnen met leem en alleen vanbuiten met
pek in te smeren, omdat het water toen zwak was. En een andere reden waarom het toen niet ook vanbinnen met pek
besmeerd werd, is opdat deze rechtschapene niet de onaangename geur van het pek zou hoeven te ruiken. Maar hier
bestreek hij het vanbinnen en vanbuiten met pek vanwege de kracht van het water.

15. En zó moet je haar maken: driehonderd el de lengte van de ark, vijftig el haar breedte en dertig el haar
hoogte. 16. Een licht moet je maken in de ark, één el van de bovenkant laat je het ophouden, en de ingang
van de ark plaats je aan de zijkant; een onderste, een tweede en een derde verdieping moet je maken.
Rasji 16. Een licht – Sommigen zeggen: dit is een venster, en sommigen zeggen: het was een edelsteen die licht verschafte (B.R. 31).

Eén el van de bovenkant laat je het ophouden – Het dak van de ark liep schuin omhoog, totdat het vanboven tot op één
meter was ingekort, opdat het water er aan beide kanten kon aflopen.
Plaats je aan de zijkant: Opdat het er niet zou inregenen.
Een onderste, een tweede en een derde – Drie verdiepingen boven elkaar, de bovenste voor de mensen, de middelste voor
de dieren en de onderste voor het afval.

17. En Ik, kijk, Ik zal een watervloed over de aarde brengen om elk wezen waarin een levensgeest is, van
onder de hemel te verdelgen; alles wat op aarde is zal omkomen.
Rasji 17. En Ik, kijk, Ik zal brengen – Zie, Ik ben bereid Mijn goedkeuring te geven aan hen die Mij reeds hebben aangespoord

en tegen Mij gezegd hebben [Ps. 8:5]: „Wat is de mens, dat U hem zou gedenken.”
Een vloed: die alles verteert1, die alles in verwarring brengt2, die alles van boven naar beneden doet storten3. En dit laatste
komt overeen met de uitdrukking van Onkelos, die het vertaalt met: Die alles overstroomd heeft en naar Babel gebracht
heeft, dat laag gelegen is, daarom wordt Babel Sjin'ar genoemd, omdat daar al diegenen, die waren omgekomen in de
vloed, werden uitgestort [Sjin'ar wordt dan als afgeleid gedacht van na'ar – uitstorten] (Sjabb. 113b).

Aanteke- 1. Waarbij het Hebreeuwse woord maBoeL - vloed - gedacht wordt te zijn afgeleid van het woord BaLaH, verteren.
ningen bij 2. Waarbij het Hebreeuwse woord maBoeL - vloed - gedacht wordt te zijn afgeleid van het woord BaLaL - verwarren.
Rasji: 3. Waarbij het Hebreeuwse woord maBoeL - vloed - gedacht wordt te zijn afgeleid van het woord JaWaL - naar beneden storten van

water.

18. Maar Ik sluit Mijn verbond met jou: jij zult in de ark gaan, jij en je zonen en je vrouw en de vrouwen van
je zonen met jou.
Rasji 18. Maar Ik sluit Mijn verbond – Noach had een verbond nodig voor de vruchten, dat die niet zouden rotten en

beschimmelen en dat de booswichten van die generatie hem niet zouden vermoorden (B.R. 31).
Sforno Dit slaat op het verbond dat G-d na de vloed sluit, namelijk de belofte om nooit meer een vloed over de wereld te brengen.
Rasji Jij en je zonen en je vrouw – De mannen afzonderlijk en de vrouwen afzonderlijk. Hieruit volgt dat de echtelijke

samenleving hun verboden was (B.R. 31).

19. En van al wat leeft en van elk wezen, van elk zul je er twee naar de ark brengen om met jou te overleven,
een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn.
Rasji En van al wat leeft – Zelfs boze geesten (Chagiga 16a).

Van elk twee – Van de onreine dieren zul je er twee brengen, een mannetje en een vrouwtje. [Zodat de soort na de vloed
zou blijven bestaan, maar later, in vers 7:2 wordt hem geboden om van het reine vee zeven mannetjes en zeven vrouwtjes
mee te nemen, opdat hij die zou kunnen offeren na de vloed.]
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Ramban En van al wat leeft – Er zijn heel veel soorten dieren en sommige daarvan zijn heel groot, zoals olifanten en andere dieren.
Er zijn ook enorm veel kruipende dieren en het aantal vogels is ontelbaar. Tien arken zouden nog niet voldoende zijn om al
die dieren en hun voedsel voor een jaar op te nemen. Hier vond het grote wonder plaats van een kleine ruimte waar veel in
kon. En waarom hoefde Noach dan niet een kleine ark te bouwen? Opdat de ark zou opvallen en de mensen van zijn tijd de
ark zouden zien en er over spreken en tot inkeer zouden komen.

20. Van iedere soort van de vogels en van iedere soort van het vee, van al het kruipend gedierte op de aarde
van iedere soort zullen er twee van elk naar jou toekomen, om in leven te blijven.
Rasji Van iedere soort van de vogels – Alle dieren, zowel de slechte dieren, die met andere soorten geleefd hadden, als de

goede dieren, kwamen vanzelf naar de Ark, maar de Ark nam alleen de goede dieren op, die zich niet onzedelijk hadden
gedragen [en die dus niet hadden bijgedragen tot de val van de wereld].

21. En jij, neem van al het voedsel dat gegeten wordt, en verzamel dat bij je en dat zal jou en hun tot voedsel
dienen.
Sforno Neem van al het voedsel – Verschillende soorten voedsel voor de verschillende soorten dieren.

22. En Noach deed alles overeenkomstig wat God hem geboden had, zo deed hij.
Rasji En Noach deed alles – Hiermee wordt alleen bedoeld dat hij de Ark bouwde, precies zoals G-d hem geboden had.


