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Onderwerpen

Verhalenhoekje

Vragenhoekje

Parasja Plaatje

Sjabbat sjaloom

Slechte daden van zondvloedgeneratie
Noach bouwde de ark
Zondvloed
Vlees eten toegestaan, verbod op eten van 
vlees van levend dier
Belofte van HaSjem om geen zondvloed te 
brengen: regenboog als teken
Dronkenschap van Noach en vloek van 
zoon van Cham (Kanaan)
Zonde van de generatie van de verstrooiing
Toren van Babel
Tien generaties van Noach tot Abraham

Wie waren de mensen die in de ark woonden?
Wat is het teken dat HaSjem niet opnieuw een 
zondvloed zal brengen?
Wie was de vader van Abraham?
Hoelang verbleef Noach in de ark?
Hoe hoog was de ark?
In hoeveel jaar heeft Noach de ark gebouwd?
Welke dieren worden in de parasja genoemd?
Hoe breed was de ark?
Hoe lang was de ark?
Wat was het doel van de bouw van de toren 
van Babel?

Toen alle dieren naar de ark kwamen, kwam 
ook de leugen. De leugen wilde ook de ark 
binnengaan. Noach zei tegen de leugen:’ Jij 
kunt niet zonder partner de ark binnengaan.’  
De leugen ging op zoek en kwam de vloek 
tegen en vroeg: ‘Wil jij met mij als partner de 
ark binnengaan?’  De vloek antwoordde: ‘Ik 
stem toe onder een voorwaarde: alles wat jij 
brengt, neem ik.’  De leugen accepteerde de 
voorwaarde en zo gingen de leugen en de 
vloek samen de ark binnen.
Na de zondvloed begon de leugen te werken 
en bracht allerlei dingen die het met zijn 
leugens had verkregen. Echter, alles wat de 
leugen bracht, nam de vloek. De leugen 
vroeg de vloek waar alle dingen zijn die hij 
gebracht heeft? De vloek antwoordde:’ Wij 
hadden toch afgesproken dat alles wat jij 
brengt, ik neem!’ 
Er rust geen zegen op de dingen die met 
leugens verkregen zijn!
(Gebaseerd op Sjochar Tov 7. Jalqoet Sjimoni 
Noach)

De leugen en de vloek


