bsd

Het Noachitische Huis 2
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sjabbat 1 Chesjwan 5778/21oktober 2017

Portie Noach Genesis 6:9-11:32
en Numeri 28:9-15

Noach en de zondvloed vormen het hoofdthema van de portie.
Wat is de voornaamste reden voor G-d geweest om de toenmalige wereld met een enorme hoeveelheid water te bevloeden en
schoon te wassen? En wat heeft het zesde Noachitische gebod:
'verbod op diefstal' hiermee te maken? Hieronder volgt een
gedeelte uit de inleiding op het zesde gebod uit het boek 'The
Divine Code' geschreven door rabbi M. Weiner.
“Het verbod op diefstal is hierin uniek dat het vrijwel elk aspect
van het leven betreft. Mensen zijn sociale wezens die voortdurend met elkaar hebben te maken: kopen, verkopen, ruilen
etc. Als mens ben je altijd met een ander persoon bezig, of
persoonlijk of op afstand. De kern van het verbod op diefstal ligt
in het aanvaarden en eerbiedigen van een ander persoon, van
zijn behoeften en van zijn eigendom. De joodse Wijzen hebben
geleerd [Spreuken van de Vaderen 2:12]: 'Rabbi Jose heeft
gezegd: laat het geld van je medemens je net zo dierbaar zijn als
je eigen geld.'
Diefstal in al zijn verschillende vormen veroorzaakt corruptie.
Corruptie brengt de samenleving in gevaar en leidt tot achteruitgang van de samenleving en kan zelfs tot aan de rand van de
afgrond terechtkomen.
Deze les heeft de mensheid al in oude tijden geleerd en wel van
de generatie van de zondvloed. Daar kunnen wij zien hoe zwaar
de straf op diefstal kan zijn. G-ds besluit op de vernietiging van
de wereld werd van kracht door de ongebreidelde diefstal van
Noach's generatie. De generatie van Noach zondigde tegen alle
gegeven Noachitische geboden, maar in Genesis 6:13 zegt G-d
dat het einde van al het vlees is gekomen omdat de wereld vol
met diefstal is en dat Hij hen van de wereld zal vernietigen.
Voor alle Noachitische geboden geldt dat zij fundamentele
geboden zijn die door G-d Hemzelf aan de mensheid zijn
gegeven. De mensheid heeft deze geboden ten allen tijde nodig
om hun goed voortbestaan te kunnen handhaven. Daarom dient
u zich te realiseren dat de waarheid van deze geboden goed
voor u zijn en goed voor de hele wereld zijn.
Een ander uniek punt is om de ander als u gelijke te kunnen
aanvaarden u de ander en zijn eigendom dient te respecteren.
Dit vereist gevoeligheid, inzicht en een positieve instelling ten
opzichte van anderen. Dit komt voort uit de erkenning dat u
evenals anderen door dezelfde Enige G-d bent geschapen voor
een algemeen plicht en doel. Geen enkele individue is belangrijker dan een ander en niemand kan zeggen dat zijn eigen
behoeften boven de behoeften van een ander uitgaan.
Het naleven van dit gebod leidt ertoe dat u zich dus voortdurend
gewaar zult zijn van de Allerhoogste, Die alles en iedereen onophoudelijk schept en met Zijn G-ddelijke Voorzienigheid toekijkt
op de speciale doelstellingen die Hij van de mensheid in het
algemeen verwacht en van elk persoon apart.
In de zeven Noachitische geboden heeft ieder gebod een
negatief aspect ( bega geen.....). Tegelijkertijd heeft elk gebod
een positief aspect en lering om u tot een beter mens te vormen
Het nakomen van de Noachitische geboden en in het bijzonder
het verbod op diefstal zal de wereld die onder het Koninkrijk van
de Almachtige staat, helpen om te verbeteren ( het tegenover-

Profetenlezing Jesaja 66:1--24; 66:23

gestelde van de verwoesting van de wereld die door de generatie van de zondvloed was veroorzaakt). Hiermee kunnen wij
de vervulling van G-ds belofte (Jesaja 11:9) bewerkstelligen: 'Zij
zullen noch op heel Mijn heilige berg beschadigen noch
verwoesten, omdat de aarde vervuld zal zijn met de kennis van
G-d zoals water de zeebodem bedekt.'
In grote lijnen zal het verbod op diefstal voor iedereen duidelijk
zijn: wat aan een ander behoort, mag op geen enkele wijze niet
zomaar, opzettelijk of zonder toestemming worden genomen.
De details aangaande dit gebod zullen later in 'Het Noachitische Huis' verschijnen. Het is belangrijk om zich met name op
het positieve aspect van de geboden te concentreren. Dat leert
de mens op een positieve manier een bewuster en daarmee
ook een zinvoller leven te leiden. Aangezien wij allemaal
mensen zijn, begaan wij allemaal fouten. G-d heeft de mensheid het geschenk van de 'terugkeer' gegeven: oprecht
berouw over de begane overtreding, het verlaten van de
overtreding en besluit tot een verbetering in het vervolg.
Na de zondvloed bouwde Noach een altaar voor G-d (Genesis
8:20). Op welke plaats bouwde Noach dat altaar? In de joodse
traditie is daarover het volgende gezegd: De ligging van het
altaar [in de heilige Tempel] is zeer precies bepaald en mag
nooit worden veranderd. Het is een algemeen aanvaarde
traditie dat de plaats waarop koning David en Salomo het
altaar bouwden, op de dorsvloer van Aravnah, dezelfde plaats
is waarop Abraham een altaar bouwde en zijn zoon Isaac
daarop vastbond. Dit is ook de plaats waarop Noach een altaar
voor G-d bouwde toen hij uit de ark kwam. Dit is ook de plaats
waar Kaïn en Abel hun offers brachten. Dit is ook de plaats
waarop Adam de eerste mens een offer bracht toen hij was
geschapen en het was van de stof van deze plaats waaruit hij
was geschapen. De joodse wijzen hebben gezegd: 'de mens
was geschapen van de plaats van zijn verzoening.' [door de
offers die aldaar op het altaar zouden worden gebracht]
(Maimonides)
Wij hebben in de vorige aflevering kennis gemaakt met 'Perek
Sjirah', 'Het lied van de Schepping'. In de huidige portie Noach
hebben wij veel over water gelezen en wat heeft het water ons
te zeggen?
Water zegt(1:7): 'Op de roep van Zijn geven van grote hoeveelheden van water in de hemel, Hij liet de wolken van het einde
van de wereld opkomen...' (Jeremia 51:16)
Iemand die de grote hoeveelheid van water in de vorm regen
uit de hemel ziet vallen, zal zich zeer verbaasd afvragen waar al
dat water in de hemel vandaan komt. Soms lijkt de hoeveelheid
regen die neervalt vele malen groter is dan de hoeveelheid
water die door verdamping wordt veroorzaakt. De beschouwer
kan van dit verschijnsel leren dat de hemel zeer veel water
bergt en dat G-d bij tijden de aarde overvloedig met deze
watervoorraden besproeit, naast de natuurlijke hoeveelheid
water die door verdamping wordt verkregen. (Perek Sjirah
HaMevoear, David Chazzan, 2007)
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