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Genesis 7:6 en 7
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En Noach was zeshonderd jaar oud en de vloed kwam, water op de aarde.  Genesis 7:6

Rabbi Judah zei: het jaar van de zondvloed is niet geteld in het aantal [jaren van Noach]. [Want hij was 600 jaar oud toen de 
vloed begon, de vloed duurde een jaar en Noach leefde nog 350 jaar na de vloed, in totaal werd hem 950 jaar gegeven en niet 
951.] Rabbi Nechemia zei tegen hem: het [jaar van de vloed] wordt geteld in de chronologische afrekening. [Als wij het aantal 
jaren vanaf de schepping van de wereld tellen.] (Genesis Rabbah 32:5)

In een Midrash op Genesis 6:16 over het dakraam dat Noach in de ark moest maken staat het volgende geschreven:'Een 
dakraam zult u voor de ark maken - Rabbi Abba bar Kahana zei: 'Een raam'. Rabbi Levi zei: 'Een edelsteen.' Rabbi Pinchas in de 
naam van rabbi Levi zei: 'Al de twaalf maanden die Noach in de ark was, had hij overdag het licht van de zon niet nodig en 's 
nachts had hij het maanlicht niet nodig, echter hij had een edelsteen die hij ophing en op het moment dat de edelsteen dimde, 
wist hij dat het dag was en op het moment dat het oplichtte, wist hij dat het nacht was. Waarom (was het voor Noach van belang 
om de dag van de nacht te kunnen onderscheiden)? Er zijn dieren die overdag eten en er zijn dieren die 's nachts eten.' 'Maar 
zie, er staat geschreven 'een dakraam zult u voor de ark maken' (een soort raam)? Hij zei: 'De sterrenbeelden waren in het jaar 
van de watervloed niet in gebruik (en daarom wordt het als een edelsteen uitgelegd). (Genesis Rabbah 31:11) [De wereld stond een jaar stil.]

Naar aanleiding van deze discussie over de leeftijd van Noach en het jaar van de grote watervloed volgt hier een tijdbalk van de 
eerste twintig generaties en vervolgens de chronologie van de gebeurtenissen van de watervloed in het jaar 1656 zoals zij in 
de Torah (Genesis 8) worden verhaald en door Rasji zijn berekend:

Adam                 930 jaar         0   -   930.                         
Seth                        912                 130 – 1042                     
Enosh                     905                       235 – 1140                
Kenan                     910                           325 – 1235                
Mahalalel              859                                395 – 1290         
Jared                       962                                   460 – 1422                   
Chanoch                365                                      622 –  987              
Metushalech        969                                          687 – 1656       
Lemech                  777                                              874 – 1651              
Noach                     950                                                    1056 – 2006                                 1656 de grote watervloed             
Shem                      500                                                        1558 – 2158             
Arpachshad          438                                                             1658 – 2096     
Shelach                  433                                                                   1693 – 2126           
Eber                        464                                                                         1723 – 2187                
Peleg                      239                                                                               1757 – 1996                                1996 de Babylonische spraakverwarring 
Re'u                        239                                                                                     1787 – 2026              
Shrug                     230                                                                                           1819 - 2049              
Nachor                  148                                                                                                 1849 – 1997          
Terach                    205                                                                                                        1878 – 2083           
Abraham              175                                                                                                                1948 – 2123

Toen Noach als tiende  generatie na Adam werd geboren, leefde Adam niet meer,  maar Noach leefde nog wel toen tien gene-
raties later aartsvader Abraham werd geboren!

De grote watervloed kwam in het jaar 1656:

17 Cheshwan (~ half november): Noach gaat de ark binnen; het begint te regenen.
27 Kislew (~ eind december): Einde van 40 dagen regen; 150 dagen van toename in wateromvang en van onstuimigheid en   
het water bereikt een hoogte van 15 el boven de bergtoppen. 
1 Sivan (~ begin juni): Het water kalmeert en begint te dalen met een snelheid van één el per vier dagen. 
17 Sivan (~ half juni): De bodem van de ark, die zich 11 el onder het wateroppervlak bevindt, raakt de top van de berg Ararat.
1 Av (~ begin augustus) De bergtoppen steken boven het wateroppervlak uit.
10 Elul (~ half september): Noach opent het raam van de ark en stuurt de raaf.
17 Elul (een week later): Noach stuurt de duif voor de eerste keer.
23 Elul (een week later): De duif wordt voor de tweede keer gestuurd en komt terug met een olijftakje in zijn snavel.
1 Tishre (~ begin oktober): De derde uitzending van de duif. Het water is volledig afgevoerd.
27 Cheshwan (~ eind november): De grond is volledig opgedroogd. Noach verlaat de ark. 
Totale tijd in de ark: 365 dagen (een zonnejaar; een jaar en 11 dagen op de maankalender)

En Noach ging naar binnen en zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark vanwege de 
wateren van de vloed.  Genesis 7:7

En Noach … en zijn zonen: De mannen apart en de vrouwen apart omdat het hun verboden was om echtelijke relaties aan te 
gaan omdat de wereld van pijn doordrenkt was. (Rasji; Tanchumah 11) (wordt vervolgd)                            
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