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 Noach | Kom aan boord! 

 

De wateren van de zondvloed vloeiden uit alle kanten tegelijk en verwoestten 

alles wat leefde. Zo ook worden wij in ons dagelijks bestaan overstroomd door 

allerlei zaken die onze rust kunnen verstoren. 

Het water kwam van boven uit de hemel vallen en van onderen stroomde het met een 

gigantische kracht uit ondergrondse bronnen. 

הֹום   ֹנת תְּ יְּ עְּ עּו ָכל־מַּ קְּ ֶזה ִנבְּ ּיֹום הַּ ֹחֶדׁש בַּ ָעה־ָעָשר יֹום לַּ ִׁשבְּ ִני בְּ שֵּׁ ֹחֶדׁש הַּ ּיֵּׁי־ֹנחַּ בַּ חַּ אֹות ָׁשָנה לְּ ׁש־מֵּׁ נַּת ׁשֵּׁ ִבׁשְּ

ָתחו  ִים ִנפְּ ָשמַּ ֲאֻרֹבת הַּ ָבה וַּ  רַּ

'In het zeshonderdste jaar van het leven van Noach, in de tweede maand, op de 

zeventiende dag van de maand, op die dag, barstten alle bronnen van de grote 

afgrond en de vloedpoorten van de hemel openden zich.' (Bereeshiet 7-11) 

Ook wij hebben te maken met aardse en hemelse belemmeringen. De aardse 

moeilijkheden komen vanuit ons lichaam en alles wat het nodig heeft. Een mens 

heeft nu eenmaal een aantal basisbehoeften zoals: voedsel, geld, een dak boven ons 

hoofd, studie en werk en liefst nog wat ruimte voor ontspanning en plezier. Dit alles 

kost tijd en moeite en neemt het grootste deel van onze dag in beslag. 

Maar ook hemelse zaken kunnen ons als mens overrompelen. De 

verantwoordelijkheden in de groep zoals het helpen van anderen, geld weggeven, 

zorg voor ouderen en je bekommeren om je gezin, kunnen allemaal je focus op je 

eigen rust en spiritualiteit behoorlijk verstoren. 

Wat nu? Voordat de dag begonnen is weet je al dat je in tijdnood zal raken. Jouw to-

do-lijstje voor vandaag is al uitgebreider dan dat de dag lang is, een race tegen de 

klok!  Wanneer zal je tijd voor jezelf overhouden? 

 

https://www.sefaria.org/Genesis.7.11?vhe=Tanach_with_Ta'amei_Hamikra&qh=רבה%20וארבת%20השמים%20נפתחו
https://www.sefaria.org/Genesis.7.11?vhe=Tanach_with_Ta'amei_Hamikra&qh=רבה%20וארבת%20השמים%20נפתחו
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Kom naar het woord 

ָת   א־אַּ ֹֹּֽ חַּ ב ֹנֹ֔ אֶמר ה לְּ ֹֹּ֤ ּי ךָ֖ ֶאל־הַּ וַּ יתְּ ָכל־בֵּׁ הה וְּ ָ֑ ב  ה  תֵּ ֶזֹּֽ ֹור הַּ ד  ָ֖י בַּ ָפנַּ יק לְּ ִד  יִתי צַּ ך  ָרִאִ֛ י־ֹאתְּ ִכֹּֽ  

G-d zei tegen Noach: 'Kom jij en jouw gezin naar de ark omdat ik jou zie als een 

rechtschapene vóór mij in deze generatie.' 

In de Torah wordt het woord ה ָ֑ ב   gebruikt voor ark. Maar (TEWA)   תֵּ

ה ָ֑ ב   betekent ook een woord. De Baal Shem Tov maakt (TEWA)   תֵּ

het duidelijk: G-d roept ieder mens en nodigt hem uit: Kom naar het 

woord. Welk woord? De woorden van Torah en gebed. Voordat je 

de dag begint, bereid je voor en bescherm jezelf tegen alle 

overstromingen, tsunami’s, orkanen en verdrinkingen die jij 

gedurende de dag zal tegen komen. 

Kom aan boord! Reserveer de eerste momenten van je dag aan je communicatie met 

G-d, met je ziel en met jezelf. Het gebed en het leren van de Torah zijn je 

reddingsboot en bescherming voor de rest van het etmaal zodat jij de wateren zult 

overmeesteren en niet andersom. 

Shabbat Shalom! 

Bracha Heintz 

>> lees ook de parasha Noach | Regen, kou en toch inspiratie. 

>> lees ook de parasha Noach | Volhouden ondanks moeilijkheden 

Gebaseerd op een verhandeling van de Lubavitcher Rebbe in 1956. Laat het mij weten indien U 

deze artikelen niet wenst te ontvangen. Vragen en kritiek zijn ook zeer welkom! 

Helpt u mee om de continuïteit van deze artikelen te waarborgen? Door te sponsoren word je een 

actieve partner en steun je ook verdere activiteiten! Doneren kan hier op chabadutrecht.nl/doneren. 
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