Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon''

Parasha:  חַנח- Noach – Rust
Één taal één natie
Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshiet 6:9- 11:32
Haftarah: Jesjajahoe 54:1-55:5
B'rit HaGhadasha: Mattay 24:36-44
''Leid zijn kinderen naar de slachtbank om wat hun ouders hebben misdaan. Nooit meer
zullen zij de wereld veroveren, noch de aarde bedekken met hun steden. Want ik zal me
tegen hen keren – spreekt JHWH Tzevaot –, ik zal Bavel geheel vernietigen, uitroeien met
wortel en tak – zo spreekt JHWH. Ik maak van Bavel een groot moeras, een verblijf van
stekelvarkens. Ik veeg het weg met een bezem van vernietiging – spreekt JHWH Tzevaot.
(Jesjajahoe 14:21-23)''
Bavel – gezalfde verwarring

De parasha van deze week spreekt over het oordeel die JHWH brengt over de wereld
nadat Hij ziet dat de mensheid verdorven is. Hij begint zijn verbond weer opnieuw via
Noach nadat de vloed over de aarde was gekomen. De kinderen van Noach zijn de nieuwe
mensen die de mensheid moesten verspreiden over de aarde. Hun namen waren שם
shem'  חםcham en  יֶ ֶפתJefet*1' zij zijn de stamvaders van alle mensen van de huidige
populatie mensen op aarde. De Torah beschrijft nauwkeurig hoe de nakomelingen van
Shem' Cham en Jafet zich verspreid hadden over de aarde. In hst 10 wordt gesproken over
de stamvaders die uit de drie zonen van Noach zijn voortgekomen. Het eerst wat opvalt is
dat veel de zonen van Cham de historische en huidige vijanden van Jisraeel zijn. Cham
was degene die Noach belachelijk maakte nadat Noach naakt in de tent lag omdat hij
teveel wijn ophad. Noach spreekt zich uit nadat hij uit zijn roes wakker wordt: ''Vervloekt
zij Kenaän, knecht van zijn broers zal Kenaän zijn, de minste van alle knechten. Geprezen zij JHWH, de
Elohim van Shem; knecht van Shem zal Kenaän zijn. Moge Elohim ruimte geven aan Jefet, hem laten wonen
in de tenten van Shem; knecht van Jefet zal Kenaän zijn. (Bereshiet 9:25-26)'' Dit Bijbel- gedeelte heeft

een verklaring nodig. Waarom vervloekt Meester JHWH Kenaän als Cham (de vader
van....) zijn Vader vervloekte? De oude rabbijnen zagen in de zonde van Cham de
gevolgen van dronkenschap (Bereshit Rabba 36.4). Wat waren de gevolgen van de
dronkenschap van Noach? De Torah brengt onreinheid in verbinding met de kenaänieten
(Wajikra 18: 3- 4, 24-33). Kenaän is ook degene die vervloekt wordt in Bereshit 9:25 maar
Cham was degene die de zonde uitvoerde. Tot twee maal toe wordt Cham de vader van
Kenaän genoemd (18 & 22). De daad van Cham is een daad die put uit het duister. Om de
naaktheid van een man te ontbloten betekende dat de man een seksuele relatie met zijn
vrouw wilde (Wajikra 20:11). Cham is om die reden schuldig aan incest (Wajikra 20:17).
Hij keek naar de schaamte van zijn vader en deed niets aan zijn ontblote lichaam. Hij
betrok zijn broeders bij de situatie ''om zijn vader belachelijk te maken.'' De rabbijnen
verbinden de zonde van Cham aan seksuele onreinheid' deze zonde wordt voortgezet
door de Kenaänieten.
Voetnoot
1. Shem = naam/persoonlijkheid' Cham= warm/heet' en Jefet = vergroting/uitbreiding
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De zonde van Cham bracht een vloek over zijn nageslacht. Shem en Jefet hebben respect
voor hun vader en bedekken (zonder te kijken) de naaktheid van hun vader Noach.
De Nakomelingen van Cham hebben een opvallende reeks nakomelingen. Zij hebben nu
nog steeds veel negatieve invloed op de wereld. De kern van deze zaak is de zonde van
Cham die een vloek bracht over zijn nageslacht:
1.Koesj = O.a Ethiopië – vader van Nimrod (stichter van Bavel en Ninevé dat in Assyrië ligt)
2.Mitsrajim = O.a Egypte en de Filistijnen.
3. Poet = Zijn nakomelingen zijn de huidige Libiërs (de voorvaders van de Libiërs waren van oudsher

verbonden met Mitsrajim – afgoderij – en leefden in het Noordenrijk van Mitzraijim ).
4. Kenaän = Hun nakomelingen verspreiden zich in de richting van Sodom en Amorah en de grenzen van
Gaza!

De vloek die Noach uitspreekt is gericht op Kenaän de jongste zoon van Cham. Feitelijk
was de vloek gericht over alle vier de zonen van Cham. Van de oudste (Koesj) tot de
jongste (Kenaän) heel jou nageslacht. Al de nakomelingen van Cham zijn allen
heetgebakerd en gericht op vernietiging van Jisraeel. Het rijk van de tegenstander
(cham/satan) is van oudsher een rijk die zich bevind rondom Jisraeel. Het land Mitzraijim
was een machtig land vol afgoderij' de volkeren vestigden hun hoop op dit land. JHWH
geeft Zijn oordeel over de nakomelingen van Cham: ''JHWH zei: ‘Zoals mijn dienaar
Jesjajahoe drie jaar lang naakt en barrevoets moet rondlopen, als teken en zinnebeeld voor
Mitzrajim en Nubië*2, zo zal de koning van Assyrië alle Egyptenaren en Nubiërs, jong en oud, als
krijgsgevangenen en ballingen wegvoeren: naakt en barrevoets, met ontbloot achterste – de
schaamte van Mitzrajim. De mensen zullen verbijsterd en beschaamd staan vanwege Nubië,
waarop hun hoop gevestigd was, en vanwege Mitzrajim, hun trots. Dan zullen de bewoners van de
kuststreek verzuchten: “Als het hun al zo vergaat, onze hoop, bij wie wij onze toevlucht hebben
gezocht om aan de koning van Assyrië te ontkomen, hoe kunnen wij dan gered worden?”
(Jesjajahoe 20:3-6)'' De schaamte van de vijanden van Jisraeel en JHWH zal geopenbaard

worden doordat hun alles ontnomen zal worden. Hun naaktheid zal getoond worden en
hun schaamte zal zich openbaren. Het rijk van satan zal worden afgebroken en het rijk van
Yeshua zal schitteren.
De nakomelingen van Shem zijn degene die de shem (Naam) van de Almachtige Elohim
zullen dragen. Door hen heen zal JHWH Zijn koninkrijk bouwen. Hij verkoos Avraham
om Zijn rijk op aarde te stichten. De shem van JHWH was aanwezig in Avraham.
De verspreiding van het nageslacht van shem wordt beschreven in Bereshiet 10:21-31.
Één nakomeling van shem hete Peleg over hem staat er geschreven: ''Ever kreeg twee zonen.
De ene hete Peleg, in zijn tijd werd de aarde verdeeld. (Bereshiet 10:25)'' Het Hebreeuwse woord
 נפלגהNiflegah (verdelen) zinspeelt op de naam  פֶ֗ ֶלגPeleg. Volgens de joodse traditie was
Ever een profeet omdat hij met de naam Peleg zinspeelde op de spraakverwarring die in
de generatie van Peleg plaatsvond. Volgens Seder Olam vond de spraakverwarring plaats
aan het einde van het leven van Peleg. De geboorte van Peleg vond plaats in het
hebreeuwse jaar 1787 v.g.j en hij stierf in het hebreeuwse jaar 1996 v.g.j. Dit was het jaar
dat de verstrooiing (Spraakverwarring) plaatsvond.
Voetnoot
2. Tegenwoordig is Nubië een gebied in het zuiden van Mitzrajim en in het noorden van Soedan. In de oudheid waren er verschillende
koninkrijken en ook een vazalstaat van Mitzrajim.
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Nimrot (een nakomelingen van Cham) was de eerste wereldheerser en bouwde een toren
die reikte tot in de hemel. Zijn hoogmoed was dezelfde hoogmoed als die van satan. De
profeet Jesjajahoe spreekt over satan als hij zegt: '' O morgenster, zoon van de dageraad, hoe
diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld.
Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven de sterren van Elohim plaats ik mijn troon. Ik
zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de
wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put.
(Jesjajahoe 14:12-14)'' Nimrod was een speelbal van satan en hij probeerde zijn

hoogmoed/koninkrijk voort te zetten via Nimrod. De naam  נמרודNimrod betekend
rebel' opstandeling of laten wij rebelleren.

Een sterke grote toren was het teken van macht en die macht liet je aan iedereen zien die
de stad naderde. Nimrod was de eerste machthebber op aarde en macht was ook hetgeen
hij op gericht was. Maar JHWH grijpt in en breekt deze hoogmoed van de mensheid door
spraakverwarring te geven.......... Let op! Die hoge grote toren is voor JHWH nog te klein
en nietig: '' Maar toen daalde JHWH af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan
het bouwen waren. (Bereshiet 11:5)'' Zag JHWH de toren niet vanaf zijn troon? JHWH ziet
alles er ontgaat hem niets! Nee JHWH laat de hoogmoed van de mens zien door neer te
dalen en van dichtbij de rebellen aan het werk te zien. De wereld moet weten dat: ''De
naam van JHWH is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig. (Misjlee 18:10)''

JHWH wist dat als hij nu niet ingreep de mens verder zou gaan in hun hoogmoed en
daarmee het rijk van satan zouden opbouwen. Daarom spreekt JHWH het volgende uit:

''Laten wij naar hen toegaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet
meer verstaan. JHWH verspreide hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd
gestaakt. (Bereshiet 11:7-8)'' Volgens rabbijnse interpretatie heeft het woord wij te maken

met de goddelijke raad in de hemel' maar dit is onmogelijk omdat JaH geen raadgevers
nodig heeft. De enige in wie Hij zijn Naam heeft gelegd is Yeshua, Hij en Avienoe zijn zo
één dat er over ons gesproken wordt. HaMashiach verklaard dit regelmatig in zijn
onderwijs op de aarde en daarom zegt hij het volgende in het boek Jochanan: "Wie mij

liefheeft behoudt mijn woord en mijn Vader zal hem liefhebben. We zullen naar hem toe komen en
we zullen een woning bij hem maken. (Jochanan 14:23)'' Het is Yeshua die in autoriteit van

Vader de spraakverwarring over de aarde heeft gebracht. Hiermee brak hij de autoriteit
van hasatan. Het hebreeuwse woord  ונב ֥להV'nabelah betekend verwarren' door elkaar
brengen' dit is het woord dat gebruikt wordt in Bereshiet 11:7. De wortel van het woord
v'nabelah is  בללBalal en dit woord betekend zalven (specifiek iemand overvloeien met
olie) evenzo betekend het woord Balal 'het mixen van......'. Beide betekenissen hebben
evenveel zeggenschap:

''Bij elke stier komt een graanoffer van drie tiende efa tarwebloem vermengd (b'loelah) met
olijfolie, bij de volwassen ram een graanoffer van twee tiende efa tarwebloem vermengd (b'loelah)
met olijfolie. (Bamidbar 28:12)''
''U geeft mij de kracht van een wilde stier, (Balotie) met pure olie ben ik overgoten. (Tehilliem
92:11)''

De mensheid werdt verstrooid/verspreid en tevens gezalfd. Dit is typisch het werk van
Mashiach. De spraakverwarring is uit Bavel voortgekomen en die verwarring kan enkel
door Mashiach Yeshua hersteld worden. Onze communicatie met elkaar en met Elohim is
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enkel door hem hersteld....... en binnenkort geldt dit voor de gehele wereld: ''Maar het uur

komt en is nu, dat ware aanbidders de Vader in Roeach en waarheid zullen aanbidden, want de
Vader zoekt aanbidders die zo zijn. Want Elohim is Roeach, en wie hem aanbidden moeten hem in
Roeach en waarheid aanbidden." (Jochanan 4:22-23)''

Door Yeshua kunnen wij levende en krachtige communicatie met JHWH hebben zonder
verwarring' want Yeshua is het antwoord op de gezalfde verwarring:
''Wat jullie ook vragen in mijn naam zal ik doen, zodat de Vader door de Zoon geëerd mag
worden. En als jullie me in mijn naam vragen, zal ik [het] doen.'' (Jochanan 14:13-14)

De grote spraakverwarring zal in één klap vernietigt worden en JHWH zal daarna voor
eeuwig zijn koninkrijk bouwen en alle volkeren door zijn zoon Yeshua weer samenbinden:
''Na deze dingen zag ik een andere engel in de hemel die groot gezag had en de aarde werd door
zijn glorie verlicht. En hij riep met een luide stem: "Gevallen, gevallen is Bavel de Grote! En het is
het verblijf van schimmen geworden en de bewaring voor elke onreine en verachtelijke geest.
Omdat ze de wijn van haar hoererij voor alle natiën heeft vermengd, omdat koningen van de
aarde hoererij met haar hebben bedreven en omdat de handelaren van de aarde rijk zijn geworden
door de macht van haar waanzinnigheid." En ik hoorde een andere stem van de hemel die zei: "Ga
uit van haar, mijn volk, zodat je niet in haar zonden zult delen en je niet van haar plagen zullen
ontvangen, omdat haar zonden zich tot de hemel hebben opgestapeld en Elohim zich haar
onrechtvaardigheid heeft herinnerd. Vergeld haar dubbel zoals zij ook heeft vergolden en
verdubbel het naar haar daden en vermeng het dubbel [zo veel] voor haar in die beker waarmee zij
heeft vermengd. Vanwege datgene waarmee ze zich arrogant heeft aanbevolen; geef haar kwelling
en rouw. Want ze heeft in haar hart gezegd: "Ik zit als een koningin, ik ben geen weduwe en zal
geen rouw kennen!"Daarom zullen haar plagen in één dag komen; dood, rouw en honger. Ze zal in
vuur verbranden omdat Mar Jah die haar oordeelt machtig is. De koningen van de aarde die vol
arrogantie hoererij met haar hebben bedreven, zullen over haar huilen en jammeren wanneer ze de
rook van haar verbranding zien. Wanneer ze op afstand van haar zullen staan uit vrees voor haar
kwelling zullen ze zeggen: "Wee, wee, wee de sterke stad Bavel, de Grote Stad, omdat je
veroordeling in één uur is gekomen!" (Gizajon 18:1-10)

Wij die gezalfd (Balal) zijn moeten ons onttrekken aan het oordeel die JHWH geeft aan een
ieder die aan Bavel gekoppeld is. We moeten van haar uitgaan zoals de volkeren zich
verspreiden na de grote spraakverwarring. De bouw van het rijk van satan werdt stop
gezet toen Elohim de gezalfde verwarring gaf aan de volkeren. Want zij bouwde aan de
toren van Bavel. Zo moeten wij ons ook onttrekken aan iedere actie van satan en de bouw
van zijn koninkrijk laten stagneren. Ga uit van haar (Bavel)' onderhoudt de Torah en loop
als Mashiach naar het voorbeeld van Elohim' wees een gezalfde (balal) en versta de
woorden van jouw Elohim!
 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom,

Rabbi Daniel Prins

