
BEREISJIET (Genesis) - HOOFDSTUK 8 - PARASJAT NOACH

8. 1Toen dacht G-d aan Noach en aan alle wilde dieren en al het vee dat bij hem in de Ark was; G-d
liet een geest over de aarde gaan en het water werd rustig.
Rasji Toen dacht G-d – In het Hebreeuws wordt hier het woord Elo-hiem gebruikt. Deze naam stelt G-d voor in Zijn eigenschap

als Strenge Rechter, maar die werd veranderd in de eigenschap van Barmhartigheid door de gebeden van de
rechtvaardigen. Maar de slechtheid van de slechte mensen verandert de G-ddelijke eigenschap van Barmhartigheid in die
van Gerechtigheid, zoals er staat geschreven (Ber. 6:5-7): „Hasjem zag dat de slechtheid van de mens groot was… Toen zei
Hasjem: Ik zal de mens van de aardbodem wegvagen, etc.” hoewel hier de Naam van G-d gebruikt wordt in de betekenis
van barmhartigheid. [Rasji bedoelt dat hoewel normaliter Elo-hiem gebruikt wordt als G-d optreedt als strenge rechter, het
hier gebruikt wordt in Zijn hoedanigheid van barmhartigheid, waar men ‘Hasjem’ zou verwachten en dat de gebeden van
Noach de eigenschap van strenge rechter veranderd hebben in die van barmhartigheid.]
Toen dacht G-d aan Noach – En aan welke verdiensten van de die dieren dacht Hij? Dat zij zich vroeger niet onzedelijk
hadden gedragen en dat zij in de ark niet gecopuleerd hadden.
G-d liet een geest over de aarde gaan – Een geest van troost en kalmte ging vóór Hem uit.
Over de aarde – Over de gebeurtenissen op aarde.
Rustig - Zoals in (Esther 2: 1): „Toen de toorn van Koning Achasjverosj bedaard was.” Het is een uitdrukking van kalmeren
van woede.

Ibn Ezra Toen dacht G-d – Hij herinnerde zich de eed die Hij Noach gezworen had.
Toen dacht G-d aan Noach – En aan zijn vrouw en kinderen maar die zijn inbegrepen in Noach, want hij was de
voornaamste.
En het water werd rustig – Het nam niet meer toe.

Talmoed En het water werd rustig – Rav Chisda vertaalt hier in Sanhedrin 108b dat het water afkoelde: „De generatie van de vloed
ging de verkeerde weg op, omdat zij oververhit raakten door hun passie en daarom werden zij gestraft met de hitte van het
water, want in het Boek Ester staat in 7:7 dat de koning opstond en kookte van woede en in vers 10 staat met hetzelfde
woord als hier dat de woede van de koning bedaarde, dat wil zeggen: afkoelde. Hieruit leert Rav Chisda dat de wateren van
de vloed kokend heet waren.

Ramban Toen dacht G-d aan Noach en aan alle wilde dieren – Hij dacht aan Noach omdat die een perfecte tsaddiek was, met wie
Hij een verbond gesloten had dat Hij hem zou redden, maar Hij dacht niet aan de dieren omdat ze verdiensten hadden, want
dieren hebben geen verdienste noch schuld, alleen mensen. Maar Hij herinnerde zich de dieren, omdat Hij de hele wereld
geschapen had met inbegrip van alle dieren en Hij wilde niet dat Zijn schepping verloren zou gaan.

Hirsch Toen dacht G-d – Hier wordt het woord Elo-hiem gebruikt omdat G-d oordeelde dat Noach verdiende om gered te
woorden.

Radak Toen dacht G-d – Er is hier geen sprake van zich herinneren, want G-d vergeet niets, maar Tora gebruikt hier de taal van
de mensen, zoals in: „Ik zal voor hen het verbond met hun voorvaderen herinneren” (Wajjikra 26:45) en „Ik zal het
verbond met Jaäkov herinneren” (ib. 42) e.d. Maar het betekent dat Hij meende dat zij genoeg geleden hadden in de ark en
dat het water niet meer verder zou wassen maar zou afnemen vanaf nu.

2De bronnen van de afgrond en de sluizen van de hemel sloten zich en de regen uit de hemel werd
tegengehouden.
Rasji De bronnen werden gesloten – Toen zij geopend werden, stond er: „Alle bronnen” (Ber. 7:11), maar hier wordt het woord

‘alle’ niet genoemd, omdat sommige bronnen, die de wereld nodig heeft, zoals de warme waterbronnen van Tiberias en
dergelijke open bleven (Ber. Rabba 33:4) [want de wateren van de vloed waren heet, zoals de Talmoed op vers 1 hierboven
verklaart].
De regen werd tegen gehouden – Volgens vertaling Rasji.

Radak De wind deed het water verdampen en de hemel sloot zich voor de regen en de afgrond sloot zich voor het water. Er viel
zelfs geen beetje regen meer.

3Toen liep het water weg van op de aarde en het water verminderde na honderdvijftig dagen.
Rasji Na honderdvijftig dagen – begon het water te zakken en dat was op de 1e Sivan. Hoe komt men aan die datum? Op de

27ste Kislev hield de regen op. Dus er bleven nog drie dagen van Kislev over en daarbij 29 dagen van Tevet, samen 32
dagen. Voeg daarbij het aantal dagen van de maanden Sjewat, [30 dagen], Adar [29], Nissan [30] en Ijar [29]. Die vier
maanden samen is 118 dagen. Alles bij elkaar 150 dagen. [Dus de 1e Sivan begon het water te dalen.]

Ibn Ezra Toen liep het water weg – Het water liep terug naar de voorraadkamers in de aarde.
Radak Toen liep het water weg – Langzaam beetje bij beetje, totdat het na 150 dagen verdwenen was.

4En de Ark kwam in de zevende maand tot rust, op de zeventiende dag van die maand, op het
Ararat-gebergte.
Rasji In de zevende maand – Dat is de maand Sivan, gerekend vanaf Kislev, de maand waarin de regen ophield.

Op de zeventiende dag – Hiervan leren wij dat de Ark elf el diep in het water lag. Er staat namelijk geschreven (in vers 5):
„In de tiende [maand], op de eerste van de maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.” Dat is de maand Av, de
tiende maand, gerekend van de maand Marchesjwan, toen de regen begon te vallen, en het water stond 15 el boven de
bergen [Ber. 7:20]. En het water nam af van de eerste dag van Sivan tot de eerste dag van Av, dus totaal 15 el in zestig
dagen, dat is één el in 4 dagen. Dus op de 16e Sivan was het water niet meer dan 4 el afgenomen, [en er stond toen dus nog
11 el water boven de bergen]. De volgende dag kwam de ark tot rust op de berg Ararat. Dus de ark lag 11 el diep in het
water.

Ramban In de zevende maand – Ramban maakt bezwaar tegen de berekening van Rasji. In vers 7:11 vermeldt Rasji het menings-
verschil tussen Rabbi Eliëzer en Rabbi Jehosjoea over de vraag wat daar de tweede maand is: begint daar Tora te tellen
vanaf Niesan of vanaf Tisjri. Hier zegt Rasji dat de zevende maand de maand Sivan is, gerekend vanaf Kislev en dat de
tiende maand Av is, gerekend vanaf de maand Marchesjwan. Ramban maakt bezwaar tegen deze drie verschillende start-
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punten voor de berekening van de maanden. Verder maakt Ramban bezwaar tegen Rasji’s berekening van de diepte van de
ark, omdat Rasji veronderstelt dat het water gelijkmatig zakte met een snelheid van één el in de vier dagen, terwijl Ramban
meent dat het water in een grote rivier steeds sneller zakt. Bovendien zou de ark gezonken zijn als hij 11 el onder water lag,
hetgeen meer dan een derde van zijn hoogte was [die volgens vers 6:15 30 el hoog was]. Ramban veronderstelt vervolgens
dat alle maanden berekend worden vanaf de eerste maand Tisjri. Het water begon op aarde te stijgen op de 17de dag van de
tweede maand, dat is 17 Marchesjwan en duurden 150 dagen, dus stopte op 17 Niesan. In die 150 dagen zitten volgens
Ramban de 40 dagen regen inbegrepen, terwijl Rasji die apart telt en meent dat het wassen van het water stopte op 1 Sivan,
40 dagen later. 30 dagen later kwam de ark tot rust op de berg Ararat, dus volgens Ramban 30 dagen na 17 Niesan, is 17
Ijar. [Volgens Rasji kwam de ark op de 17e Sivan tot rust op de berg Ararat.] Ijar is de zevende maand sedert het begin van
de regens in Marchesjwan [volgens Rasji op de zevende maand nadat de regens waren opgehouden, in Sivan].
Echter, ook deze interpretatie verwerpt Ramban en hij veronderstelt nu dat de ark onmiddellijk na 150 dagen, dus op de 17e
Niesan op de berg Ararat strandde, omdat die dag G-d een sterke wind liet waaien die het water verdreef en het land droog
maakte. En op diezelfde dag dat het land droog werd, liep de ark op de berg Ararat, omdat hij slechts twee of drie el diep
in het lag. 73 dagen later, op de 1e Tammoez, de tiende maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar en nog eens 40
dagen later, op de 10de dag van de elfde maand – Av – opende Noach het venster van de ark. Drie weken later kwam de
duif niet meer terug.

5Het water nam langzamerhand af tot de tiende maand; in de tiende maand, op de eerste [dag] van
de maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
Rasji Tot de tiende maand – Dit is de maand Av, de tiende maand, gerekend vanaf Marchesjwan. En wanneer men beweren wil

dat dit de maand Elloel is, die de tiende maand is vanaf Kislev, de maand waarin de regen ophield, zoals men ook de
zevende maand [in vers 4] berekent vanaf Kislev, [dan antwoordt ik] dat is onmogelijk, want men moet toegeven dat de
zevende maand alleen gerekend kan worden vanaf dat de regen stopte, want de 40 dagen dat het regende en de 150 dagen
dat de regen gestopt was, waren geëindigd op de eerste Sivan. En wanneer men zegt dat men die 150 dagen moet tellen
vanaf het begin van de regen, dan zou het niet in Sivan gestopt zijn [maar op de 17e Ijar]. De tiende maand kan alleen maar
gerekend worden vanaf de dag dat de regen begon te vallen, want als men zou zeggen dat die gerekend moet worden vanaf
de dag dat de regen stopte, dat wil zeggen dat het Elloel is, dan is vers 13 onbegrijpelijk, waar staat: „In de eerste maand,
op de eerste [dag] van de maand was het water opgedroogd van de aarde. Want aan het eind van 40 dagen, toen de
bergtoppen zichtbaar werden, zond hij de raaf uit en hij wachtte 21 dagen, voordat hij de duif uitzond. Totaal dus 60 dagen
vanaf dat de toppen van de bergen zichtbaar werden, totdat het oppervlak van de aarde droog was. Wanneer men nu zou
zeggen dat de bergtoppen in Elloel zichtbaar werden, dan betekent dit dat de aarde pas in Marchesjwan droog was en daar
[in vers 13] noemt Tora dat de eerste maand en dat is Tisjri, de maand waarin [volgens Rabbi Eliëzer] de schepping van de
wereld plaats vond en volgens R. Jehosjoea gebeurde dat in de maand Nissan [maar niemand zegt dat dit in de maand
Marchesjwan plaatsvond].

Ramban Volgens vs. 7:20 stond er vijftien el water boven de bergen en volgens de Rabbijnen was de berg Ararat de hoogste berg en
dus stond het water 15 el boven de berg Ararat. Maar er zijn andere bergen, zoals de Griekse Olympus, die veel hoger zijn,
dus vermoedelijk was het water op de 17de Niesan al sneller gezakt en waren de toppen van die andere, hogere bergen al
zichtbaar, maar dreef de ark op dat moment net boven de Ararat.

Radak Tot de tiende maand – Dat wil niet zeggen dat het water op de tiende maand volledig verdwenen was, maar het water
zakte langzaam, nadat de ark gestrand was, totdat op de eerste dag van de tiende maand de toppen van de bergen zichtbaar
werden. En de tiende maand was de maand Av, de tiende maand na Marchesjwan, toen het begon te regenen.

6Het was na verloop van 40 dagen dat Noach het venster van de ark, die hij gemaakt had, opende.
Rasji Na verloop van 40 dagen – Nadat de toppen van de bergen waren zichtbaar geworden.

Het venster van de ark – Dat hij gemaakt had voor verlichting en dat was niet de opening van ark die voor het in- en
uitgaan bestemd was.

Radak Na verloop van 40 dagen – Vanaf het moment dat de ark op de berg Ararat was vastgelopen, want hoe had Noach kunnen
weten dat het water was teruggelopen [het venster in de ark was immers nog niet open geweest, dus hij kon niet naar buiten
kijken], maar pas toen hij merkte dat de ark stil lag, wist hij dat en daarna wachtte hij nog veertig dagen, tot het water
verder gezakt was en pas toen zond hij de raaf uit. En hij opende het venster niet eerder, omdat hij bang was voor hoge
golven die door het open venster naar binnen zouden komen. Daarom wachtte hij tot het water verder gezakt was.

Ramban Hij opende en sloot regelmatig het venster vanaf het moment dat de regens gestopt waren, om rond te kijken, maar veertig
dagen nadat hij de toppen van de bergen kon zien, meende hij dat het water genoeg gezakt zou zijn opdat de torens en de
toppen van de bomen boven het water uit zouden steken en de vogels een rustplaats zouden kunnen vinden en daarom
opende hij toen het venster en zond hij de raaf weg.

7Hij zond de raaf weg, die steeds heen en weer vloog, totdat het water op de aarde was
opgedroogd.
Rasji Die steeds heen en weer vloog – Hij bleef rondom de ark cirkelen en volvoerde niet zijn opdracht, omdat hij er Noach van

verdacht ontucht te plegen met zijn wijfje, zoals te lezen is in de agadische verklaring van Chélek [Sanh. 108b].
Tot het water was opgedroogd – De eenvoudige betekenis hiervan in de gewone betekenis van de woorden, maar een
agadische verklaring is dat de raaf er met een ander doel op uitgestuurd werd, namelijk voor de periode van gebrek aan
regen in de tijd van Eliahoe, zoals er geschreven staat [I Melachiem 17:6]: „En de raven brachten hem brood en vlees [Ber.
Rabba 33].

Sforno Hij zond re raaf weg – om te zien of de toppen van de bergen al te zien waren, of de atmosfeer al droog genoeg was voor
de raaf om dat te verdragen.

Radak Hij zond de raaf weg – Omdat een raaf leeft van aas dus als de raaf zou terugkomen met vlees in zijn bek, dan was dat een
teken dat het water voldoende gezakt was voor de raaf om te leven.

Hirsch Hij zond de raaf weg – Raven leven niet tussen de mensen, zoals duiven, maar leven meer in het wild. Daarom stuurde hij
misschien eerst een raaf weg, want als die terug zou komen, zou dat een teken zijn dat de wereld nog onbewoonbaar was,
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terwijl een duif misschien ook bij hem terug zou komen als de wereld wel bewoonbaar was. Daarom ook staat er bij de raaf
niet dat hij bij hem terug kwam, zoals dat bij de duif staat in vers 9.

8Nu zond hij de duif van zich weg, om te zien of het water gezakt was van het oppervlak van de
aarde.
Rasji Nu zond hij de duif weg – Na verloop van zeven dagen, want er staat geschreven [in vers 10]: „En hij wachtte nog zeven

andere dagen.” Hieruit leren we dat hij ook de eerste keer zeven dagen had gewacht.
Nu zond hij – Hier wordt niet bedoeld dat Noach de duif wegzond met een opdracht „om te gaan zien, enz.”, maar het is
een uitdrukking voor ‘wegzenden’: hij zond de duif weg, opdat hij zijn eigen weg zou gaan, en daarmee zou hij kunnen
zien of het water gezakt was, want als de duif een rustplaats voor zijn pootjes zou hebben gevonden, zou hij niet meer
terugkeren.

Sforno Nu zond hij de duif weg – Alle zeven paren duiven.
Om te zien of het water gezakt was –Want dan zouden de duiven gaan nestelen in de toren en boomtoppen, want dat is
hun aard [mogelijk dat Sforno daarom zegt dat Noach alle duiven uitzond].

Radak Nu zond hij – Daar de raaf niets terug bracht, zond Noach de duif uit, omdat die wel gewend is dingen mee terug te nemen
zoals ook koningen duiven gebruiken om brieven te verzenden.

9Maar de duif vond geen rustplaats voor zijn pootjes en zij keerde naar hem terug naar de Ark,
want het water lag nog op het aardoppervlak; hij stak zijn hand uit en pakte haar en haalde haar
naar zich toe, bij hem in de ark.
Ramban Maar de duif vond geen rustplaats – Het is niet de gewoonte van duiven om te rusten op kale bergtoppen. Daarom vond

de duif geen rustplaats. Maar zodra zij bomen zag, bleef zij weg om een nest te bouwen in de takken van de bomen.
Sforno Want het water lag nog op het aardoppervlak – Het water bedekte zelfs nog de bergen, dus vond zij nergens een

rustplaats.

10Hij wachtte nog eens zeven andere dagen en zond toen nogmaals de duif uit de Ark.
11De duif kwam tegen de avond bij hem terug en zie, zij had een olijftak geplukt in haar bek; toen
wist Noach dat het water op aarde gezakt was.
Rasji Zij had een olijftak geplukt – [Het woord ‘geplukt’ staat in het Hebreeuws in de mannelijke vorm, terwijl naar de duif

steeds verwezen wordt als ‘zij’. Daarom zegt Rasji:] Ik beweer dat het een mannetje was, en daarom wordt er de ene keer
in de mannelijke en de andere keer in de vrouwelijke vorm naar verwezen, zoals in Sj. Hasjir. 5:12 en in Jech. 7:16 en in
Hos. 7:11.
Zij had geplukt – Volgens een agadische verklaring is het een uitdrukking voor voedsel en ‘in haar bek’ is een uitdrukking
voor ‘zeggen’. De duif zei: „Laat mijn voedsel zo bitter als een olijf zijn in de handen van de Heilige, geloofd is Hij, en niet
zoet als honing in de handen van vlees en bloed [m.a.w. ik geef de voorkeur aan het bittere voedsel van Hasjem boven het
zoete voedsel dat ik van de mensen krijg. (San. 108b)].

Hirsch Tegen de avond – Dus de duif was de hele dag buiten gebleven [op zoek naar voedsel] want het woord taraf [dat wij hier
overeenkomstig Rasji vertaald hebben met ‘geplukt’] is een zelfstandig naamwoord en betekent ‘voedsel dat iemand zelf
gevonden heeft’, want een dier wil zijn eigen voedsel vinden. De duif kwam niet terug wegens honger, want hij had een
olijftak in zijn bek, iets wat hij normaliter niet eet, omdat het bitter smaakt. Maar bitter voedsel in vrijheid smaakt beter dan
zoet voedsel in gevangenschap of in afhankelijkheid. Daarom is de olijftak voor ons geen symbool van vrede, maar een
symbool van de waarde van vrijheid en onafhankelijkheid.

12Hij wachtte nog eens zeven dagen en zond de duif weer uit, maar die kwam niet meer bij hem
terug.
Radak Maar die kwam niet meer terug – En nu wist Noach dat de aarde opgedroogd was en de duif een rustplaats gevonden

had. Noach verliet echter de ark nog niet, maar hij wachtte totdat Hasjem hem zou zeggen de ark te verlaten, want hij wist
dat Hasjem hem zou gebieden de ark te verlaten, zoals Hij hem ook geboden had de ark in te gaan.

13Het was in het zeshonderdeerste jaar, op de eerste [dag] van de eerste maand, dat het water van
de aarde was opgedroogd; toen verwijderde Noach de bedekking van de ark en hij keek rond, en
zie, de aarde was opgedroogd.
Rasji De eerste maand – Volgens R. Eliëzer is dit Tisjri, volgens R. Jehosjoea is dit Niesan (Rosj Hasjana 11a)

Was opgedroogd – Dat wil zeggen er was een kleilaag, een korst op gekomen.
Sforno Verwijderde Noach de bedekking – Hij dacht dat de extreme vochtigheid van de lucht was opgedroogd.

De aarde was opgedroogd – Maar nog niet droog genoeg om de ark te verlaten.
Ibn Ezra De aarde was opgedroogd – Alleen het oppervlak van de aarde was opgedroogd, maar de aarde was nog drassig als klei

en het was nog niet mogelijk erover te lopen.
Radak Het zeshonderdeerste jaar – In het leven van Noach [het 601e jaar van Noachs leven].
Talmoed Op de eerste dag van de eerste maand – Daar het alleen de eerste dag van de maand is, en toch al ‘maand’ genoemd

wordt, kunnen we daaruit afleiden dat één dag in een maand reeds als een maand beschouwd kan worden; en daaruit
kunnen we afleiden dat dertig dagen in een jaar als een jaar beschouwd kan worden [dit heeft halachische implicaties] (Rosj
Hasjana 10b).

14En in de tweede maand, op de zevenentwintigste dag van de maand was de aarde droog.
Rasji Op de zevenentwintigste dag – De regen was begonnen op de 17e dag van de tweede maand (7:11), en op de

27e dag van de tweede maand een jaar later was de aarde droog, 11 dagen later; dat is precies het verschil in
lengte tussen het maanjaar en het zonnejaar, want de straf voor het geslacht van de zondvloed was een vol jaar.
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Was de aarde droog – D.w.z. hard, in haar normale toestand.
Radak In de tweede maand – Dat is de maand Marchesjwan.

15Toen sprak God tot Noach als volgt: 16„Ga uit de ark, jij met je vrouw en je zonen en de vrouwen
van je zonen met jou.
Rasji Jij met je vrouw – De man met zijn vrouw. Hier stond Hij hun de samenleving toe. [Zie Rasji op vs. 6:18, waar hij
concludeert dat de samenleving in de ark verboden was,]

17Alle dieren die bij jou zijn, van alle levende wezens onder de vogels en van het vee en van al het
kruipende gedierte dat op de aarde kruipt, laten die met jou eruit gaan en zij zullen op de aarde
wemelen en vruchtbaar zijn en zich vermeerderen op de aarde.”
Rasji Laten die eruit gaan –Er staat geschreven Hoetsa – naar buiten brengen, maar het wordt traditioneel uitgesproken als

Hajetsee – hetgeen betekent: zeg hun dat ze eruit moeten gaan. Hoetsa betekent: als ze niet eruit willen gaan dan moet je
ze er met geweld uit drijven.
Dat op de aarde kruipt – Op de aarde maar niet in de ark. Dat leert ons dat het ook de dieren in de ark verboden was
samen te leven.

Hirsch Hajetsee – Hoetsa betekent: leidt hen naar buiten, waarbij diegenen die naar buiten gaat passief is, ten opzicht van degene
die ze naar buiten brengt. Hajetsee betekent: geef hen permissie om naar buiten te gaan en dan gaan ze vanzelf. Daarbij
kregen ze hun vrijheid terug.

Radak Zij zullen op aarde vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen – Laten zij vruchtbaar zijn als de vissen, zoals er bij de
schepping alleen tegen de vissen gezegd is (Ber. 1:20 en 22), maar alleen op aarde, niet in de ark, want daar was de
samenleving verboden. En daardoor kwamen er maar weinig dieren uit de ark en dus moesten zij zich nu vermeerderen.

18Hierop ging Noach naar buiten, met zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen.
Radak Noach met zijn zonen – Hier worden de mannen en de vrouwen weer van elkaar gescheiden. Mogelijk waren de vrouwen

bang om eruit te gaan en wachtten zij totdat de mannen er eerst uit waren gegaan, omdat de angst van de vloed hen nog
vast hield, want vrouwen zijn in het algemeen angstiger dan mannen.

19Al de levende dieren en al de kruipende dieren en al de vogels, al wat zich over de aarde
voortbeweegt, soort bij soort gingen zij uit de ark.
Rasji Soort bij soort – Zij namen het op zich om alleen omgang te hebben met soortgenoten.
Radak Al de levende dieren – De woorden kol hachaja heeft hier dezelfde betekenis als in vers 17 en betekent niet alleen wilde

dieren, maar ‘alle levende dieren’ met inbegrip van alles dat kruipt en vliegt en alles wat zich over de aarde
voortbeweegt houdt in vee en wilde dieren.

Talmoed Soort bij soort gingen zij uit de ark – [Lett.: naar hun families gingen zij uit] Zij gingen er niet alleen uit, maar samen
met hun familie [mannetjes met hun vrouwtjes]. Eliëzer de bediende van Avraham vroeg aan Sjem: Waarom gingen de
mensen er niet samen met hun vrouw uit? Sjem antwoordde: „Wij waren te druk bezig met het voederen der dieren, want
sommige dieren moesten overdag, en anderen ’s nachts gevoerd worden (Sanhedrin 108b).

20Toen bouwde Noach een altaar voor HASJEM en nam van al het reine vee en van alle reine vogels
en bracht een brandoffer op het altaar.
Rasji Van al het reine vee – Noach zei: Hasjem heeft mij om geen andere reden geboden om van ieder rein dier zeven paar in de

ark mee te nemen, dan om ervan te offeren.
Hirsch Noach bouwde een altaar – Het verschil tussen onze altaren en die van de Noachiden is dat hun altaar uit één steen mag

bestaan, maar onze altaren moeten wij zelf bouwen en samenstellen uit vele stenen.
En bracht een brandoffer – Na een heel jaar dag en nacht voor de dieren te hebben gezorgd in de ark, offerde hij hen nu.
Hieruit blijkt hoe belangrijk offers zijn voor de wereld. Een offer is een verheffing van de aarde tot Hasjem door
menselijke activiteiten. Als men een enkele steen neemt en daarop een offer brengt, dan betekent dit dat men G-d erkent
vanuit het standpunt van de natuur, terwijl een gebouwd altaar tot uitdrukking brengt dat men zich boven de gebondenheid
van natuur wil verheffen tot de goddelijke vrije wil van de mens. Wanneer andere volken trachten tot G-d te naderen,
zoeken zij Hem buiten in de natuur. Daar is G-d ook, maar Hij is veel meer nabij in al Zijn glorie in de atmosfeer van het
menselijke leven.
Verder wordt G-d in combinatie met offers altijd aangeduid met Hasjem en nooit met Elo-hiem [de G-d van de natuur en de
rechtspraak] om onderscheid te maken met de volken die offeren aan de krachten van de natuur.

21HASJEM rook de heerlijke geur en HASJEM zei bij Zichzelf: ‘Ik zal de aarde niet nogmaals
vervloeken vanwege de mens, want de inborst van de mens is slecht sedert zijn jeugd, noch zal Ik
nogmaals al wat leeft doden, zoals Ik nu gedaan heb.
Rasji Sedert zijn jeugd – Vanaf zijn geboorte is de kwade neiging in hem gekomen.

Niet nogmaals… niet nogmaals – Deze herhaling dient als eed.
Ramban Hasjem zei bij zichzelf – Hij onthulde toen deze belofte niet aan een profeet, maar Hij onthulde het aan Mosjé op de dag

dat Hij hem gebood de Tora op te schrijven.
Want de inborst van de mens is slecht sedert zijn jeugd – Het is niet redelijk dat ieder levend wezen vernietigd wordt
omdat de mens in zijn jeugd slechte neigingen heeft, maar wanneer hij volwassen wordt verdwijnt die slechtheid. [De mens
krijgt zijn slechte neigingen voordat hij zijn verstand krijgt, waarmee hij die slechte neigingen kan bedwingen en daarom
moet hem zijn slechtheid vergeven worden.]

Ibn Ezra Hasjem rook – Tora gebruikt hier de taal der mensen, want denk niet dat Hasjem ruikt of eet. Het betekent dat Hij het
offer accepteerde omdat het aangenaam voor Hem was, zoals iets aangenaam ruikt voor een mens.
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Radak Hasjem rook – Tora gebruikt hier de taal der mensen en het is slechts bij wijze van spreken, [want Hasjem eet of drinkt
niet] zoals er geschreven staat (Tehilliem 50:13): „Eet Ik dan het vlees van de stieren of drink Ik dan het bloed van de
geiten?” Maar het berekent dat Hij het met welgevallen accepteerde, door een vuur uit de hemel neer te laten dalen, dat het
verteerde, want Hij was blij met de schepselen die de vloed hadden overleefd.

Sforno De heerlijke geur – Want toen [vóór Matan Tora] waren alle reine dieren en vogels acceptabel als offer. [Echter in
Wajjikra 1:2 schrijft Sforno dat het de liefelijke geur van alleen die dieren betrof, die ter zijner tijd geschikt zouden worden
bevonden als offerdier.]
En Hasjem zei bij Zichzelf – Hij zei het niet tegen Noach en diens zonen voordat zij Zijn geboden geaccepteerd hadden
en Hij een verbond met hen gesloten had.
Want de inborst van de mens is slecht sedert zijn jeugd – Daar het klimaat van nu af aan inferieur is dan vóór de vloed,
verlicht het intellect hem niet zoals het daarvoor deed, toen het intellect in staat was de slechte neigingen van de jeugd te
overwinnen.

Talmoed En Hasjem rook de heerlijke geur – R. Chanina zei: „Wie met een beker wijn gekalmeerd kan worden, evenaart zijn
Schepper, zoals er geschreven staat: „En Hasjem rook de heerlijke geur en zei: Ik zal de aarde niet nogmaals vervloeken”
(Eroevien 65b).

22Voortaan zullen zaaien en oogsten, warmte en koude, zomer en winter, dag en nacht niet meer
ophouden, zolang de aarde bestaat.
Rasji Zolang de aarde bestaat – Het jaar is verdeeld in zes seizoenen van elk twee maanden:

1. Zaaitijd: De tweede helft van Tisjri, Marchesjwan en de eerste helft van Kislev. [Het is de tijd voor het zaaien van tarwe.]
2. Herfst: De tweede helft van Kislev, Tevet en d eerste helft van Sjewat. Het is de zaaitijd voor gerst en bonen, die snel

rijp worden.
3. Koude: De wintertijd die kouder is dan de herfst,: de tweede helft van Sjewat, Adar en de eerste helft van Niesan.
4. Oogsttijd: De tweede helft van Niesan, Ijar en de eerste helft van Sivan.
5. Zomer: De tweede helft van Sivan, Tammoez en de eerste helft van Av. Het is de tijd voor het plukken van het zomer-

fruit, zoals vijgen en de tijd dat men hen op de velden droogt.
6. Hitte: Het einde van de zomer, de tweede helft van Av, Eloel en de eerste helft van Tisjri, wanneer de wereld zeer warm

is, zoals er geschreven staat in traktaat Joma (29a): „Het eind van de zomer is erger dan het begin van de zomer.


