
GENESIS / BEREISJIET – PARASJAT NOACH – HOOFDSTUK 11

37

11. 1En [op] heel de aarde was één taal met dezelfde woorden.
Eén taal – De heilige taal [Hebreeuws] (Rasji).
Met dezelfde woorden – Ze waren tot één besluit gekomen en zeiden: Hij heeft niet het recht om voor zich
alleen de hemel te kiezen, laat ons naar boven gaan en met Hem oorlog voeren. Een andere verklaring: tegen
de Enige in de wereld. Nog een andere verklaring: ze zeiden allemaal hetzelfde: eenmaal in de 1656 jaar wan-
kelt het uitspansel, zoals het dat deed in de dagen van de vloed; kom, laten we er een steun voor maken. (Rasji).

2Toen zij uit het oosten optrokken, vonden zij een vallei in het land Sjin’ar en daar vestigden zij
zich.

Toen zij uit het oosten optrokken – Want daar woonden ze, zoals er eerder geschreven staat in Gen. 10:30:
„Hun woonplaats was (…) tot (…) een berg in het oosten.” Vandaar trokken zij op om een plaats te vinden,
waar zij allemaal konden wonen en zij vonden alleen maar Sjin’ar (Rasji). Volgen Ibn Ezra kwamen ze van de
berg Ararat, die volgens hem in het oosten was. Ramban is het daarmee eens, want de zonen en nakomelingen
van Noach vestigden zich in het gebied van de Ararat, waar hun Ark gestrand was.
Toen zij uit het oosten optrokken – Het is de gewoonte van schaapherders om van de ene plaats naar de
andere te trekken, om een geschikte weideplaats te vinden (Sforno).

3En ze zeiden tegen elkaar: kom, laten we bakstenen maken en die bakken in het vuur.” En de
bakstenen gebruikten zij als bouwstenen en het leem gebruikten zij als metselkalk.

Tegen elkaar – Het ene volk tegen het andere volk: Mitsrajiem tegen Koesj en Koesj tegen Poet en
Poet tegen Kena’an [volgens Ber. Rabba 38:8] (Rasji).
Kom – Laten we ons voorbereiden. Iedere „kom” is een uitdrukking van voorbereiding, hetgeen
betekent dat zij zichzelf voorbereiden en zich aaneensluiten voor werk of voor een beraadslaging of
om een last [te dragen] (Rasji).
Bakstenen – Want er waren geen stenen in Babylon, want het ligt in een vlakte [en daar bevinden
zich geen steengroeven] [uit Pirkei d’Rabbi Eliëzer hfd. 24] (Rasji).
Kom, laten we bakstenen maken – Om huizen te bouwen en schaapskooien. Dit was het advies van
het gewone volk, zoals er staat: „Ze zeiden tegen elkaar.”
En die in het vuur branden – Zo maakt men de bakstenen, tivles in het Oud Frans [tuilles in modern
Frans]: ze worden in een oven gebakken (Rasji).
Metselkalk – Om de muur te bepleisteren (Rasji).

4En zij zeiden: „Kom, laten wij een stad bouwen en een toren, waarvan de spits tot in de hemel
reikt, zo maken wij een naam voor onszelf, opdat wij niet over heel de wereld verspreid worden.”

Kom, laten we een stad bouwen – Dit was het advies van de prinsen van die generatie. Hun doel
was om Nimrod tot koning te maken over heel de wereld (Sforno). [Sforno geeft hiermee een
verklaring voor de schijnbaar overvloedige tweede keer dat er staat: „Kom, laten we [iets] bouwen”
in beide verzen. Echter vers 3 is het advies van de massa, die geïnteresseerd is in huizen om in te
wonen en schaapskooien voor hun kleinvee, terwijl de tweede zin, vers 4, het advies is van de
prinsen en leiders van die generatie, die geïnteresseerd waren in macht.]
Opdat we niet verspreid worden – Opdat Hij geen plaag over ons brengt om ons van hier te
verstrooien (Rasji).
Waarvan de spits tot in de hemel reikt – Dit is alleen maar een manier om uit te drukken dat het
een heel hoge toren moest worden, zoals Mosjé de Kana’anitische steden beschreef als: „Groot en
versterkt tot in de hemel” (Ibn Ezra).
Zo maken we een naam voor onszelf – Het is onwaarschijnlijk dat zij zo dwaas waren dat zij
dachten tot de hemel te kunnen reiken, noch waren zij bang voor een nieuwe vloed. Zij wilden
alleen maar een centrale, opvallende stad, die hen zekerheid en bekendheid zou geven (Ibn Ezra).
Ramban is het helemaal niet eens met Ibn Ezra. Hij suggereert dat het maken van een „naam”
betekent dat zij een Naam met een hoofdletter wilden maken. Hij concludeert dat hun bedoeling met
de bouw van de toren slecht was. De Kabbala zegt dat zij „hun wortels afsneden”, d.w.z. hun
wortels van het geloof, door G-ds eenheid in twijfel te stellen en daarom werden zij in gelijke mate
gestraft, doordat zij werden verspreid (en hun eenheid dus werd verbroken). Daarom staat er in het
volgende vers dat Hasjem afdaalde, om hen met Zijn Grote Naam te straffen.
Zo maken we een naam voor onszelf – Dat wil zeggen, laat ons een afgod maken, die in de toren
huist. De hoogte van de toren en de grootte van de stad zal over de hele wereld bekend worden,
zodat deze afgod beschouwd zal worden als de ‘god der goden’, die allen zullen aanbidden. En zo
zal de heerser over de stad de heerser over heel de wereld worden (Sforno). [Dus ook Sforno
interpreteert het woord ‘naam’ als een aanduiding voor een afgod, zoals ook Ramban doet. Zie ook
Sanhedrin 119a].
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5HASJEM daalde nu af om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen gebouwd hadden.
Hasjem daalde af om te zien – Hij hoefde dit niet te doen, maar deed het alleen om de rechters te
leren dat zij een beklaagde niet mogen schuldig verklaren voordat zij het geval zelf hebben
waargenomen en hebben begrepen. Dit staat zo in Midrasj Tanchoema, Noach 18 (Rasji).
De uitdrukking „daalde af om te zien” met betrekking tot Hasjem wordt gebruikt wanneer de daden
van de zondaar niet direct straf verdienen, maar wel onvermijdelijk zullen leiden tot ernstigere over-
tredingen, zoals bij de weerspannige zoon [Dewariem 21:18-21], waar onze Geleerden verklaren [in
Sanhedrin 72a]: „De Tora daalde af tot het diepste punt van zijn bedoelingen.” Hetzelfde geldt voor
Sodom, waar staat geschreven [Bereisjiet 18:21]: „Laat Ik afdalen en zien…” (Sforno). [Het woord
‘daalde af’ betekent dus dat Hasjem afdaalt in de bedoelingen van de overtreder en ziet wat er in de
toekomst uit hem voort komt.]
Hasjem daalde af om te zien – Dit is een uitdrukking in de taal der mensen om de handelingen van
Hasjem begrijpelijker te maken en het betekent dat Hij, gezegend is Zijn Naam, de zaak nader
onderzoekt (Radak).
Mensenkinderen – Maar konden het dan de kinderen van andere wezens zijn? De zonen van ezels
of van kamelen? Echter, dit slaat op de zonden van de eerste mens die ondankbaar was voor het
goede [dat hij van G-d had gekregen] en die zei [3:12]: „De vrouw die U mij gegeven heeft.” Hier
ook waren ze ontevreden en kwamen in opstand tegen de Eén Die hen een overvloed van goeds had
geschonken en hen had gered van de vloed. [Uit Ber. Rabba 38:9] (Rasji).

6En HASJEM zei: „Kijk, zij zijn één volk en hebben allen één taal, en nu beginnen zij dit te doen! En
nu, zouden zij niet verhinderd moeten worden om hun plannen uit te voeren?

Kijk, zij zijn één volk – Zij hebben al dit goede: zij zijn één volk, en ze hebben allemaal één taal, en
nu beginnen zij dit te doen! (Rasji). Normaliter zijn de volken onderling verdeeld, met tegenstrijdige
belangen en taalverschillen. Deze eenheid is daarom extra gevaarlijk (Sforno).
Zouden zij niet verhinderd moeten worden – Volgens vertaling Rasji. Sforno interpeteert dat als zij
niet worden tegengehouden, heel de wereld hen zal volgen en hun afgod zal aanbidden en afvallig
worden van Hasjem. Daarom moeten zij nu worden tegengehouden, om dat te voorkomen. En door
hen onderling te verdelen, zullen ze allemaal hun eigen afgod hebben, en Hasjem als heerser over
alle afgoden erkennen.

7Kom, laten wij afdalen en hun talen verwarren zodat de één de taal van de ander niet meer kan
verstaan.

Kom, laten we afdalen – Ten gevolge van Zijn buitengewone bescheidenheid raadpleegde Hij eerst
Zijn rechtbank [Sanh. 38b] [Dit is de verklaring van „laten wij afdalen” in plaats „laat Ik afdalen.”

8En HASJEM verstrooide hen van daar over heel het aardoppervlak, en zij hielden op met het
bouwen van de stad.

En HASJEM verstrooide hen van daar – In deze wereld. Dat wat zij gezegd hadden: „Opdat wij niet
verspreid worden,” [vers 4] werd nu voor hen werkelijkheid. Dit is wat Sjlomo gezegd heeft [Misjlei
10:24]: „Wat een slecht mens vreest, dat zal hem overkomen” [Tanchoema (Rasji)].
En zij hielden op met het bouwen van de stad – Zij maakten de bouw niet af, want zij hadden
reeds een deel van de stad en de toren gebouwd, zoals er staat geschreven in vers 5: „Om de stad en
de toren te zien, die de mensenkinderen gebouwd hadden.” Het kan ook betekenen dat zij die van
plan waren te bouwen, maar de eerste verklaring heeft de voorkeur (Ibn Ezra).

9Daarom noemde men haar Bavel – verwarring, want daar verwarde HASJEM de taal van heel de
wereld en van daar verstrooide HASJEM hen over heel het aardoppervlak.

En van daar verstrooide Hasjem hen – Dit leert ons dat zij geen deel hadden in de Komende
Wereld [Misjna Sanhedrin 107b]. Wel nu, welke zonde was erger, die van de generatie van de vloed
of die van de generatie van de verstrooiing? De eerste generatie had zijn hand niet tegen G-d
opgeheven, terwijl de laatste wel zijn hand naar G-d had opgeheven, om tegen Hem oorlog te
voeren. Niettemin werd de eerste vernietigd en werd de laatste niet van de wereld weggevaagd. De
reden hiervoor is dat de generatie van de vloed rovers waren, en zij hadden onderling ruzie en
daarom werden zij vernietigd. Maar de mensen van de generatie van de verstrooiing gedroegen zich
met liefde en vriendschap tegenover elkaar, zoals er staat geschreven [in vers 1]: „Eén taal met
dezelfde woorden.” Hiervan kun je leren dat tweedracht gehaat is en dat vrede groot is [uit Ber.
Rabba 38:6 (Rasji)].
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10Dit zijn de nakomelingen van Sjem. Sjem was honderd jaar toen hij Arpachsjad kreeg, twee jaar
na de vloed.

Sjem was honderd jaar – Sjem was honderd jaar toen hij, twee jaar na de vloed, Arpachsjad
voortbracht [van Targoem Jonatan (Rasji)].

11Sjem leefde, nadat hij Arpachsjad had voortgebracht, nog 500 jaar en hij bracht zonen en dochters
voort.

En hij bracht zonen en dochters voort – De woorden: „En hij stierf” staat nergens vermeld bij deze
tien generaties na Noach, zoals dat wel steeds vermeld staat bij elk van de generaties van Adam tot
Noach. De reden is dat zij allemaal stierven vóór de grote gebeurtenis van dat tijdperk, de Vloed.
Deze generaties echter [na Noach] leefden allemaal nog toen de grote gebeurtenis van dat tijdperk
plaatsvond, namelijk toen Avraham begon de Naam van Hasjem aan te roepen: „Om Zijn machtige
daden en de glorieuze majesteit van Zijn Koningschap bekend te maken onder de mensheid”
[Tehilliem 145:12] (Sforno) [Zie diagram].

12Arpachsjad was 35 jaar toen hij Sjalach voortbracht. 13Arpachsjad leefde, nadat hij Sjalach had
voortgebracht, nog 403 jaar en hij bracht zonen en dochters voort. 14Sjalach was 30 jaar toen hij
Ever voortbracht. 15Sjalach leefde, nadat hij Ever had voortgebracht, nog 403 jaar en hij bracht
zonen en dochters voort. 16Ever was 34 jaar toen hij Pèleg voortbracht. 17Ever leefde, nadat hij Pèleg
had voortgebracht, nog 430 jaar en hij bracht zonen en dochters voort. 18Pèleg was dertig jaar toen
hij Re'oe voortbracht. 19Pèleg leefde, nadat hij Re'oe had voortgebracht, nog 209 jaar en hij bracht
zonen en dochters voort. 20Re'oe was 32 jaar toen hij Seroeg voortbracht. 21Re'oe leefde, nadat hij
Seroeg had voortgebracht, nog 207 jaar, en hij bracht zonen en dochters voort. 22Seroeg was 30 jaar
toen hij Nachor voortbracht. 23Seroeg leefde, nadat hij Nachor had voortgebracht, nog 200 jaar en
hij bracht zonen en dochters voort. 24Nachor was 29 jaar geleefd toen hij Tèrach voort bracht.
25Nachor leefde, nadat hij Tèrach had voortgebracht, nog 119 jaar, en hij bracht zonen en dochters
voort. 26Tèrach was 70 jaar toen hij Avram, Nachor en Charan voortbracht. 27En dit zijn de
nakomelingen van Tèrach: Tèrach bracht Avram , Nachor en Charan voort, en Charan bracht Lot
voort. 28Charan stierf nog tijdens het leven van zijn vader Tèrach, in zijn geboorteland, in Oer-
Kasdiem.

Tijdens het leven van zijn vader Tèrach – [Dit volgt de vertaling van Rasji, maar er staat letterlijk:
„In het gezicht van Tèrach.”] En een Agadische verklaring zegt dat hij gestorven is door het toedoen
van zijn vader, want Tèrach had zijn zoon Avraham aangeklaagd bij Nimrod, omdat hij zijn afgods-
beelden had vernield. Daarvoor gooide Nimrod Avraham in een brandende oven. Charan bleef nu
in afwachting zitten en zij bij zichzelf: „Als Avraham wint, dan kies ik zijn kant, maar als Nimrod
wint, kies ik diens kant.” Toen Avraham gered werd, vroegen zij aan Charan: „Aan wiens kant sta
jij?” en Charan antwoordde: „Aan de kant van Avraham.” Toen gooiden ze ook hem in de
brandende oven, maar hij werd verbrand. Dit is de betekenis van de woorden Oer-Kasdiem: ‘het vuur
van de Chaldeeërs.’ Menachem [een grammaticus uit de 10e eeuw verklaart echter [in Machbèret, p.
32] dat het woord oer vallei betekent, zoals in Jesjajahoe 24:15 en 11:8. Elke holte of diepe spleet
wordt een oer genoemd.
De Agada die Rasji hier aanhaalt, wordt ook elders aangehaald, o.a. door Targoem Jonatan en in
Midrasj Hagadol.
Ibn Ezra zet vraagtekens bij deze traditie, omdat de Heilge Schrift hierover niets vermeld, maar
Ramban legt uit dat de volken deze gebeurtenis niet vermelden, omdat zij meenden dat Avraham
gered werd door tovernarij, zoals ook de Egyptenaren meenden dat Mosjé toverde. Daarom
vermeldt Tora dit wonder niet, want als Tora het wel zou hebben vermeld, zou ook de mening van
zijn tegenstanders vermeld moeten worden, zoals Tora dat ook deed met de Egyptenaren, waar de
antwoorden van de Epytische tovenaars ook vemeld worden, maar Avrahams woorden werden niet
openlijk geverifiëerd, zoals de woorden van Mosjé Rabbeinoe [die bevestigd werden door de diverse
wonderen]. Daarom ook staat er geschreven [in vers 15:7]: „Ik ben Hasjem die jou uit Oer Kasjdiem
gevoerd heeft,” d.w.z. uit het vuur van de Chaldeeërs.
In zijn geboorteland Oer-Kasdiem – Volgens Ibn Ezra was Avraham geboren in Oer-Kasdiem, maar
Ramban meent dat alleen Charan daar geboren was, maar dat Avraham in Aram-Naharaïem geboren werd, in
Mesopotamië, het thuisland van zijn voorvaderen. Terach verhuisde van Mesopotamië naar Oer-Kasdiem, in
het land van de Chaldeeërs, waar zijn jongste zoon Charan werd geboren en waar Charan in de oven gegooid
werd en van daar vertrok Avram naar het Land Kena’an, terwijl Terach in Charan stierf.
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29Avram en Nachor namen zich vrouwen; de vrouw van Avram heette Sarai en de vrouw van
Nachor heette Milka, de dochter van Charan, de vader van Milka en de vader van Jiska.

Jiska – Dit is Sara [die Jiska genoemd wordt], omdat zij door middel van de heilige geest in de
toekomst kon zien [socha betekent in het Aramees ‘zien’]. En voorts omdat iedereen naar haar
schoonheid keek. Een andere verklaring: Jiska is een uitdrukking voor iets vorstelijks [nesichien zijn
prinsen, zoals ook Sara een uitdrukking is van heersen [van Megilla 14a, (Rasji)].

30En Sarai was onvruchtbaar, zij kon geen kinderen krijgen. 31Toen nam Tèrach Avram, en Lot de
zoon van Charan, zijn kleinzoon en zijn schoondochter Sarai, de vrouw van Avram, zijn zoon, en
zij vertrokken met hen uit Oer-Kasdiem, om naar het land Kena'an te gaan en zij kwamen tot
Charan en vestigden zich daar.

En zij vertrokken met hen – Tèrach en Avram gingen met Lot en Sara (Rasji).
En zij vertrokken met hen uit Oer-Kasdiem – Hoewel er staat geschreven: „Toen nam Terach,…”,
hetgeen suggereert dat hij het was die het initiatief nam, staat er verderop in dat vers dat zij, Lot en
Sara, met hen vertrokken. Hen, d.w.z. met Terach en Avraham, want hij was belangrijker dan Terach.
En dit blijkt uit het feit dat Lot en Sara met Avram meegingen, ook nadat hij van zijn vader scheidde
(Ramban).
Om naar het land Kena’an te gaan – Dit land was bestemd om een hoger geestelijk peil te bereiken
dan ieder ander land, zoals er geschreven staat [Dewariem 11:12]: „Een land, waar Hasjem, je G-d,
voor zorgt.” Het klimaat van dat land was niet nadelig door de vloed en de regens beïnvloed en
onze Geleerden zeggen: „De lucht van Erets Jisraël maakt iemand wijs” [Bava Batra 158b] (Sforno).
[Dat het Land Israël spiritueel verheven is boven de andere landen, werd reeds door Terach gevoeld
en daarom gaat hij daarheen op weg, maar hij bereikt het niet. Avraham, zijn zoon, realiseert echter
de droom van zijn vader.]

32De levensduur van Tèrach was tweehonderdvijf jaar en toen stierf Tèrach in Charan.
En Tèrach stierf in Charan – [Dit gebeurde] nadat Avram Charan reeds verlaten had en in het land
Kena’an was aangekomen, en daar al zestig jaar woonde, want er staat geschreven [in vers 12:4]: „En
Avram was 75 jaar toen hij Charan verliet,” en Tèrach was 70 jaar toen Avram werd geboren, dus
was hij 145 jaar toen Avram uit Charan vertrok [en hij was 205 jaar oud toen hij stierf], dus er bleven
nog vele jaren over voor Tèrach [na het vertrek van Avram]. Waarom vermeldt de Heilige Schrift
dan de dood van Tèrach vóór het vertrek van Avram? Opdat de zaak niet openbaar zou worden
voor iedereen en men zou zeggen: „Avram heeft zich niet aan de mitswa gehouden van het eren van
zijn vader, want hij heeft hem verlaten toen hij al oud was en is weg gegaan.” Daarom noemt de
Schrift hem al dood, want een slecht mens wordt bij zijn leven al ‘dood’ genoemd, maar de
rechtvaardigen worden na hun dood nog ‘levenden’ genoemd, zoals er gezegd is [II Sjmoeël 23:20]:
„En Benajahoe, de zoon van Jehojada, de zoon van een levend [d.w.z. van een rechtvaardig] mens.”
[Uit Bereisjiet Rabba 39:7. Er staat geschreven (ketiev): ben iesj chai – de zoon van een levend mens,
maar het wordt gelezen [de kerie] als ben iesj chajal – de zoon van een heldhaftig man. De Rabbijnen
verklaren hier de ketiev: ben iesj chai (Rasji). Ibn Ezra is het met Rasji eens, dat Avraham vertrok, toen
zijn vader nog in leven was, ondanks dat diens dood eerder vermeld wordt.
Ramban is het er niet mee eens, en beweert dat het gebruikelijk is voor de Tora om eerst de dood van
de vader te vermelden, voordat verder wordt verteld over de lotgevallen van zijn zoon. Zo leefde
Noach nog in de tijd van Avraham en toch wordt zijn dood eerder vermeld. Ramban meent dan ook
dat Avraham nog aanwezig was toen Terach stierf. En verder staat er geschreven [vs. 15:15]: „Je zult
in vrede tot je vaderen komen.” Welnu, zijn vader was een afgodendienaar en toch vertelt G-d aan
Avraham dat hij naar hem toe zou gaan. Kennelijk vertelt G-d hem hier dat zijn vader een aandeel
heeft in de Komende Wereld. Mogelijk had Terach berouw gekregen en was hij tot inkeer gekomen.
En Terach stierf in Charan – Hij deed geen poging om te bereiken wat hij van plan was te bereiken,
noch bezocht hij ooit zijn zoon Avraham, ondanks dat die daar in dat land Kena’an in groot aanzien
stond. Lot daarentegen ging wel mee met Avraham en begeleidde hem geruime tijd. Als beloning
daarvoor kregen zijn nakomelingen, Moav en Ammon, een aandeel in het land Kena’an, terwijl de
andere nakomelingen van Terach, die nauw familie van Avraham waren, die verdienste niet hadden
(Sforno).
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Set 130 -1042

Enosj 235 -1140
Kenan 325 - 1235 Vloed - 1656

Mehalalel 395-1290
Jared 460 - 1422
Enoch 622 - 987

Metoesjalach 687 - 1656
Lèmech 874 - 1651
Noach 1056 - 2006
Sjem 1558 - 2158

Arpachsad 1658 - 2096
Sjèlach 1693 - 2126

Ever 1723 - 2187
Peleg 1757 - 1996
Re’oe 1787 - 2026

Seroeg 1819 - 2049
Nachor 1849- 1997
Terach 1878 - 2083

Avraham 1948-2123
Jitschak 2048-2228
Ja’akov 2108-2255

Tijdlijn vanaf de schepping van de wereld tot Ja’akov
Duidelijk is te zien dat Adam, Metoesjalach, Sjem, Ever en Ja’akov elkaar gezien hebben.
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