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NOACHITISCH VERBOND
Deze keer gaan we ons bezighouden met het eerste verbond, het Noachitisch verbond. De canon
van het Noachitisch verbond begint in Genesis 1 t/m Genesis 11. In Genesis 12 begint het verhaal
met Abram en dat is het tweede grote verbond.
Zoals eerder gezegd is het belangrijk om de verschillende canons die bij bepaalde verbonden
behoren niet te gaan verwarren. Om iets wat bij het ene verbond hoort toe te gaan passen bij een
ander verbond, zonder dat daar Bijbelse gronden voor zijn.
Natuurlijk is heel de Bijbel het Woord van God, waarvan Paulus ons zegt:
2Tim.3:16 (HSV) Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid…
En zegt Paulus ook:
Rom.15:4 (HSV) Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven
…
Dus alles in Gods Woord is nuttig en tot onze onderwijzing geschreven, maar dat wil niet zeggen
dat alles betrekking heeft op ons.
Neem het voorbeeld van de kindertoeslagaffaire. Daar is heel veel over te doen geweest en de
regering is er door gevallen. Maar op mij heeft het geen betrekking. Ik heb wel kinderen, maar ik
heb nooit toeslag gekregen voor opvang, simpelweg omdat onze kinderen nooit naar een
kinderdagverblijf zijn geweest. Dus het heeft geen betrekking op mij, maar het heeft mij wel wat
geleerd over de regering en over ons belastingdienst en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
Zo is het ook bijvoorbeeld met het Noachitisch verbond. We kunnen er veel van leren, maar het is
niet aan ons geschreven.
Zo kunnen we weten dat God een verbond heeft gesloten met Noach dat God nooit meer een
vloed zou geven die de aarde te gronde richt. En Hij heeft het teken gegeven van de regenboog.
Noach had dat teken nodig, maar geldt dat ook nog voor ons?
Nee! Wij weten dat God dat nooit meer zal doen. De aarde blijft:
Psalm 78:69 (HSV) Hij bouwde Zijn heiligdom, als hoogten, en vast als de aarde, die Hij voor
eeuwig grondvestte.
Psalm 93:1 (HSV) Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;
Psalm 96:10 (HSV) Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal
niet wankelen;
Maar het leert ons wel wat van God. Wat we leren is namelijk dat God gevoelens heeft voor wat
ons overkomt. Er staat dat Hij verdriet had om wat er te gebeuren stond, het deed Hem zeer (Gen.
6:6).
Kortom, het is dus wel belangrijk om te leren van de verschillende canons, maar het hoeft niet
altijd op ons betrekking te hebben.
De canon van het Noachitisch verbond begint dus bij Genesis 1 en loopt tot en met Genesis 11.
Als we de canon bekijken van het Noachitisch verbond, dan is grofweg de inhoud per hoofdstuk:
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Uit deze 11 hoofdstukken zullen we een paar zaken halen die bepaalde principes of bijzondere
inkijkjes geven in het Woord van God.

Hof van Eden
Zo kijken we eerst naar een principe uit hoofdstuk 1 tot 3
In hoofdstuk 1 worden Adam en Eva geschapen en krijgen zij hun autoriteit en wat ze wel en niet
mogen eten. Ze krijgen autoriteit in de zin van dat ze heerschappij hebben over heel de aarde
(erets) en al het gedierte. (Gen.1:26) En daar zijn we als mens niet echt in geslaagd. In plaats van
er goed voor te zorgen, maken we er misbruik van voor eigen gewin.
En er wordt Adam en Eva meegegeven wat hun tot voedsel zal zijn, namelijk: “al het zaaddragend
gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn.” (1:29)
Ook daar zijn we als mens behoorlijk in doorgeschoten. Het zaaddragend gewas (lees groente en
zaden) en vruchten zijn meestal niet onze eerste prioriteit. Met alle gevolgen van dien in de
gezondheidszorg.
Wat niet gegeten mag worden is van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar het zal de
mens niet zijn dat als je ze zegt iets niet te mogen, dat ze het dan juist wel gaan doen. Wij zijn als
mens kennelijk geneigd om verkeerde keuzes te maken. Zelfs al voor de zondeval. En zo
geschiedde.
Het gevolg, naast enkele verzwaarde omstandigheden: “God verdreef de mens en Hij stelde ten
oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde,
om de weg tot de boom des levens te bewaken.” (Gen.3:24)
Adam en Eva werden dus via de Oostuitgang van de Hof weggestuurd. En er werden Cherubs voor
de ingang gezet om te verhinderen dat ze erin terug zouden keren en misschien zelfs van de boom
des levens zouden eten.
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Cherubs (of Cherubim in het Hebreeuwse meervoud) zijn speciale engelen. Terwijl engelen tot de
dienst van God worden uitgezonden, vinden de cherubim hun plaats alleen waar God Zelf is, daar
waar zijn heerlijkheid zich openbaart.
Cherubim zijn dus de getuigen van Zijn persoonlijke aanwezigheid. Waar zij zijn, is God op aarde
neergedaald en persoonlijk tegenwoordig. Daarom zijn de beelden van Cherubim ook het
voornaamste sieraad van de tabernakel en van de tempel van Salomo. En zijn het Cherubim die op
de ark des verbonds de toegang daartoe beschermen met hun vleugels.
Cherubim zijn altijd van vleugels voorzien en hebben zij vaak nog meer attributen van dieren.
Daarentegen zijn ‘gewone’ engelen in het Oude Testament ongevleugeld en hebben de gestalte
van een mens.
Adam en Eva worden dus naar het oosten de tuin uitgestuurd. Dat ze naar het oosten werden
weggestuurd is een principe in de Bijbel. Naar het oosten toe is de slechte kant, of wel van God
weg. En naar het westen toe is de goede kant. De weg als het ware terug naar de Hof, terug naar
de relatie met God.
Hiervan zien we verschillende voorbeelden in de Bijbel.
Voorbeelden:
• Toen Kaïn het land was uitgezet, zwierf hij in een land dat Nod heet, ten oosten van Eden.
(Gen.4:16). Dus hij ging van west naar oost, van God vandaan.
• Lot trok naar het oosten en ging vlakbij Sodom wonen (Gen.13:11). We weten de gevolgen.
• Toen Jozua op weg was naar het beloofde land, trok hij om het land Moab heen, om via het
oosten richting het westen het land in te trekken. (Joz. 5:1)
• Toen Israël in Ballingschap werd weggevoerd, gingen ze naar het Oosten. Toen ze weer
terugtrokken om de tempel en Jeruzalem te herbouwen, trokken ze dus van oost naar west
(2Kon.17&24).
• Toen de wijzen de Koning van de Joden gingen zoeken kwamen zij uit het oosten.

Nog twee voorbeelden: Jona ging zitten ten oosten van de stad om de vernietiging af te
wachten(Jon.4:5). Zelfs Jezus’ komst is van het oosten naar het westen (Mat.24:27).
Maar wat een heel goed beeld geeft is de opstelling van de tabernakel in de woestijn.
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De ingang was aan de oostzijde en naar mate men naar het westen ging, kwam men steeds dichter
bij God, tot in het heilige der heiligen (Exodus 27).
Dus naar het westen toe is tot God naderen en naar het oosten is van God af.

Daarnaast geeft ook de plaats van de tabernakel tussen het volk geeft een mooi beeld.
In elke windrichting werden 3 stammen geplaatst. Zoals in de afbeelding hieronder. Met de zonen
van Levi, de priesters rondom de tabernakel met Mozes aan de oostkant.
De stammen in het oosten vormden de grootste hoeveelheid en in het westen de kleinste
hoeveelheid. In het noorden en zuiden was het aantal ongeveer even groot.
Als je het beeld destijds van boven zou fotograferen, dan zag je eigenlijk al de vorm van het kruis,
waarin God zichzelf openbaarde.
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Erfzonde
Nadat Adam en Eva de Hof van Eden hadden verlaten kregen zij twee zonen, Kaïn en Abel. De een
wordt herder en de ander landbouwer. Allebei brengen zij een offer aan de Heer. Kain van de
vruchten van het land en Abel een eersteling van zijn schapen. God sloeg acht op het offer van
Abel, maar niet op dat van Kain. En dat maakte Kain ontzettend kwaad. Hij ontbrandde in toorn en
dat kon je van zijn gezicht aflezen. Hij had zichzelf niet meer in de hand en het gevolg was dat hij
zijn broer doodde.
Wij leren vaak dat dat komt omdat door de val van Adam de zonde in elke mens wordt
doorgegeven bij de geboorte. Het zit in onze genen, in ons bloed. De zogenaamde ‘erfzonde’. Wij
kunnen er niets aan doen. En toch lezen we bij Kain en Abel een andere invalshoek.
God komt naar Kain toe, zo is Hij ook weer, en zegt:
Gen. 4:6,7
Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is
het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet
het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú
moet over hem heersen.
Kain doet niet het goede, wat in wezen zonde is. Die woorden ‘het goede doen’
is het Hebreeuwse woord ‘yatab’ en betekent letterlijk ‘goed kunnen omgaan
met wat je meemaakt’. En God zegt dat als je niet goed kan omgaan met wat je
meemaakt, dat de zonde aan de deur ligt.
Zonde ligt dus aan de deur. Hij is nog niet binnen, maar ligt aan de deur.
In een beeld ziet dat er zo uit:
Maar dan staat er iets achteraan: De begeerte van de zonde gaat naar jou uit,
met andere woorden de zonde verlangt ernaar om zich naar jou uit te
strekken, deel van jou te worden, maar, zegt God: u moet over hem heersen!
Jij moet de zonde de baas zijn en niet toelaten. Dus ervoor zorgen dat hij niet
die deur binnenkomt. In een beeld weer als volgt:
De vraag is dus of we over erfzonde moeten praten, of gewoon over zonde? Want wat zegt:
Rom. 5:12 (HSV) Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde
de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd
hebben.
Er staat dus dat door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. Er staat dus niet dat de
zonde de mens is binnengekomen. Het is de schepping binnengekomen, waarvan God al in het
eerste hoofdstuk had gezegd dat wij over de schepping zouden heersen, dus over alles wat binnen
de schepping valt zouden wij heerschappij moeten hebben. Dus ook als de zonde de schepping
binnenkomt.
Adam en Eva lieten echter toe dat zonde de wereld in kwam en Kain wist daar niet goed mee om
te gaan. En met Kain ook alle andere mensen, want allen zondigen.
Alle mensen komen op een gegeven moment op een punt te staan waarbij ze zonde toelaten in
hun leven. Wij zijn geneigd om het verkeerde te doen. Net als Adam en Eva. Niet dat de zonde er
van de geboorte er al inzit, maar we laten het toe om deel van ons te worden.
Op Één Persoon na. Die liet het niet toe. Jezus was geheel zonder zonde. Was er ook niet mee
geboren en liet het niet toe. Hij wordt dan ook de laatste Adam genoemd (1Cor.15:45).
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En daarmee trok Hij recht wat er bij Adam fout ging en staat er vervolgens in Romeinen 5:
Rom. 5:17
Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene,
veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de
gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.
In Christus is het ons dus gegeven om elke keer opnieuw de keuze te kunnen maken om over
zonde te regeren. Dat is wat Paulus ons in het volgende hoofdstuk vertelt:
Rom. 6:12, 13 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten
daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als
wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen
die uit de doden levend geworden zijn.
Niet de zonde regeert, wij regeren over de zonde in Christus, door ons ter beschikking te stellen
aan God.

Geslachtsregister
Als we overgaan naar hoofdstuk 5 dan komen we daar een heel stuk tegen van allemaal namen.
Een geslachtsregister geheten. Normaal zou je daar snel overheen lezen, of zelfs overslaan, maar
toch geeft dit ook een dieper inkijkje.
Als je al de namen die genoemd worden van Adam tot en met Noach krijg je de volgende volgorde:
Maar als je de namen vervangt door de
betekenissen van deze namen, dan krijg je het
volgende:

Ofwel, je krijgt de zinnen:
De mens legde vast sterfelijk verdriet.
De gezegende God zal neerdalen onderwijzende.
Zijn dood zal brengen de vermoeiden rust.
Het gaf God verdriet wat er in de mensen was gebeurd (Gen.6:6), maar Hij zou ooit neerdalen en
de mensen leren hoe God is en Hij zou in Christus de vermoeiden rust geven (Mat.11:28)
Maar er zit nog meer in die geslachtsregisters die in de Bijbel staan.
In de tijd die gaat van Adam t/m Mozes, of te wel de tijd dat er geen wet was en de mensen onder
het gunstverbond leefden van God, komen we 4 keer in het Hebreeuws de woorden tegen: ‘Ele
Toldoth’, of te wel ‘De geslachtsregisters van’.
Deze woorden kom je tegen in Genesis 5, Genesis 10, Genesis 11 en in Exodus 6.
Als je al deze namen onder elkaar zet, dan ziet dat er als volgt uit:
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Van links naar rechts zijn dat er 10 – 5 – 6 – 5. We weten inmiddels dat elke Hebreeuwse letter ook
een getalswaarde kent. Zet je de letters van die getallen naast elkaar dan krijg je:

En deze letters vormen de naam van God. Het zogenaamde tetragram JHWH (Exodus 6:2).
Wij spreken dat uit als Jahweh, maar de Jood weet zelf niet meer hoe de werkelijk uitspraak zou
moeten zijn, omdat zij die naam te heilig vinden om uit te spreken.
Maar wat dit eigenlijk met zich meebrengt is dat God hier laat zien dat Hij Zijn Naam legt op al die
geslachten. Hij is met hen. Wat er ook gebeurt, Zijn Naam ligt op dit volk. En dat toont Hij ook door
de eeuwen heen.
En dat is iets wat niet alleen aan deze canon is gekoppeld, want dat is iets wat ook later
verschillende keren wordt herhaald:
Deut. 31:6
want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
Zo ook in Deuteronomium 4:31; Jozua 1:5; 1Kron.28:20; Psalm 37:28; Hebr. 13:5.
En die naam is ook op ons gelegd. In het Hogepriesterlijk gebed van Jezus uit Hij naar de Vader wat
Jij in Zijn Naam heeft gedaan en eindigt Zijn gebed met:
Joh. 17:26 (HSV) En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde
waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.
Jezus’ Naam ligt op jou en mij!

De zondvloed
In Genesis 6:3 zien we de volgende tekst:
Genesis 6:3 (HSV)
Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten,
omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.
8

BIJBELSTUDIE VERBONDSRELATIES 2022

Wat zegt ons deze tekst?
Wat het ons in ieder geval niet zegt is dat de mens niet ouder wordt dan 120 jaar. Ten eerste
wordt dit gezegd in een tijd dat de mensen veel ouder werden. Noach werd 950 jaar oud
(Gen.9:29). Sem leefde 500 jaar (Gen.11:11). Arfachsad leefde 403 jaar. Selah 403 jaar. Heber 430
jaar. Etc…
Of als we naar onze tijd gaan, dan is de officieel de oudste vrouw een zekere Jeanne Calment uit
Frankrijk. Zij werd 122 jaar oud en overleed in 1997.
In Indonesië werd Sodimedjo Ghoto 146 jaar oud en overleed in 2016. Echter toen hij geboren
werd was er in Indonesië nog geen geboorteregistratie en ontbreekt het echte bewijs van zijn
leeftijd.
Dus het heeft niet betrekking op de maximale leeftijd van de mens. Maar waar dan wel op?
Ten eerste staat er: “zijn dagen zullen 120 jaar zijn.” Of ook wel vertaald met ‘hun dagen’. Het
gaat dus om de mensen die toén leefden.
God wilde niet blijven ‘twisten’ met de mens. Het woord twisten betekent ook ‘pleiten’. Eigenlijk
vertaalt de Basis Bijbel dit het mooist en zegt:
Genesis 6:3 (BB) Toen zei de Heer: "Mijn Geest zal niet voor altijd de mensen blijven waarschuwen.
Ze zijn sterfelijk en krijgen nog maar 120 jaar."
Er zou een einde aan Zijn geduld komen om steeds weer voor de mens op te komen die er een
zooitje van maakten. Het meest aanneembare is dat God in Zijn geduld de mens nog 120 jaar geeft
voordat het afgelopen is.
Die 120 jaar kunnen we zien aan de hand van de tijdslijn van Noach:
Als we de aankondiging van Gods geduld als 0-punt nemen, dan lezen we daarna dat hij 3 zonen
krijgt, waarvan Jafeth de oudste is. Een aanname is dan dat Noach Jafeth ontvangt 20 jaar na de
aankondiging. Wat wel zeker is, is dat Noach dan inmiddels 500 jaar oud is (vers 32).
Op een gegeven moment staat er dat alle drie de zonen van Noach getrouwd zijn (7:7), dus laten
we aannemen dat dat zo’n 25 jaar later is en Noach dan inmiddels 525 jaar oud is.
Op dat moment wordt door God besloten om een einde te maken aan al wat leeft (vers 13), maar
ook dat Hij dan een verbond zal gaan maken met Noach (vers 18). Noach begint dan aan de bouw
van de ark.
Op een gegeven moment verzamelt hij al de dieren en al het voedsel wat ze nodig hebben.
Hoelang dat duurt weten we niet precies, maar zal wel een paar weken in beslag hebben
genomen.
En daarna is het einde gekomen aan Gods geduld. Wat we dan weten is dat Noach op dat moment
600 jaar oud is (7:11). En de tijd dat Gods geduld ten einde is gekomen vanaf het moment dat Hij
het aankondigde overeen zou komen met de 120 jaar die Hij de mens nog gaf.
Dus tussen het moment van de geboorte van zijn eerste zoon en dat alle drie de zonen getrouwd
waren en de bouw van de ark begon, zit 100 jaar. Dus de bouw zal ongeveer 75 jaar hebben
geduurd.
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Het Noachitisch verbond
Het verbond vinden we in:
Gen. 9:8-11 (HSV)
En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond
met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels,
het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot
alle dieren van de aarde toe. Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees
door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal
zijn om de aarde te gronde te richten.
Dit verbond moet voor Noach en zijn gezin heel belangrijk zijn geweest. Je moet je voorstellen dat
ze vóór de zondvloed nog nooit regen hadden meegemaakt. Tijdens de zondvloed regent het 40
dagen lang en verdrinkt al het leven op aarde. De angst zal er dus behoorlijk ingezeten hebben dat
als het weer zou gaan regenen (wat het geval zou zijn), dat ze weer bedreigd werden met de
verdrinkingsdood. Daarvan zegt het verbond van God dat dat nooit meer zal gebeuren.
Bovendien stappen ze uit de ark op een compleet veranderde wereld. Het is dus niet zo gek dat
Noach van de eerste wijnoogst dronken werd om dit allemaal te verwerken …
Om die herinnering aan Gods verbond levend te houden en de angst voor nóg een zondvloed weg
te nemen, werd de regenboog als teken gegeven. Die regenboog was dus elke keer een grote
geruststelling dat die vloed nooit meer komt.

Toren van Babel
In het laatste hoofdstuk van de canon van Noach vinden we de toren van Babel. Het begint al met
iets opmerkelijks, namelijk:
Gen.11:1, 2
Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde, toen zij naar het
oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen.
Ten eerste staat er dat ze naar het oosten trokken! Dat is, zoals we eerder hebben gezien, van God
weg! Dit is al een aanwijzing dat het niet goed gaat komen.
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Het tweede is dat ze gingen wonen in Sinear. Uit Genesis 10:10 weten we dat Sinear toebehoorde
aan de afstammelingen van Cham (een zoon van Noach) en dat waren nou net degenen die door
Noach waren vervloekt (Gen.9:25).
Ze gingen daar dan ook wonen. Het werd hun thuis. Het woord hier heeft zelfs de betekenis van
een huwelijk. Ze werden een met die plek.
Al met al is het niet al te best wat er gebeurt, maar het wordt nog erger.
In Genesis 11 vers 4 zien we dan wat hun voornemens zijn, namelijk:
Gen.11:4
Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel
reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde
verspreid!
In deze tekst zien we ook alweer 3 dingen die de verkeerde kant opgaan, namelijk:
1.

Ze willen een toren met de top tot in de hemel. We denken dan aan een heel groot
gebouw, die tot God in de hemel reikt. Maar dat kan natuurlijk niet. Er staat ook in vers 5
dat God moest afdalen naar die toren. Een betere vertaling is hier ‘dat ze een toren
bouwden om de hemel te eren’. Het werd voor hen een soort tempel om onafhankelijk van
God een imperium te bouwen. Ze wilden, eigenlijk net als Adam en Eva, aan God gelijk te
worden.

2.

Ze wilden naam maken voor zichzelf. Dit betekent dat ze oppermachtig wilden zijn. Een
sterk volk welke zou heersen over andere volken.

3.

Ze wilden niet verspreid worden over de aarde. En dat is in tegenspraak met de opdracht
die God had meegegeven aan zowel Adam en Eva, als aan Noach: “Weest vruchtbaar,
wordt talrijk en vervult de aarde.” (Gen.9:1).

In de volgende tekst zien we dat God dan zelf gehoor geeft aan die opdracht:
Gen.11:8, 9 (HSV)
Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met
het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar
verwarde de HEERE de taal van heel de aarde
Daarom kreeg die stad de naam Babel. Babel komt van twee woorden, te weten ‘Bab’ en ‘El’.
‘Bab’ betekent ‘poort’ en ‘El’ betekent ‘God’. Met andere woorden het betekent ‘de poort van
God’. Dat was wat de mensen ervan hadden gemaakt.
Maar God maakte het uiteindelijk tot een stad van verwarring. De woorden ‘want daar verwarde
de Heere’, zou eigenlijk vertaald moeten worden met ‘maar daar verwarde de Heere…’
Maar er zou een dag komen (Zef.3:9), dat God dit weer zou terugdraaien en dat werd vervuld op
de Pinksterdag:
Hd.2:6-12 (HSV) Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want
ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en
verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die
daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal,
waarin wij geboren zijn?
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