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This week our parasha begins with the familiar story of
Noah and the flood. We have already passed through ten
generations since the creation of Adam and Eve. Adam’s
descendants have now corrupted the world with immorality
and idolatry. Therefore the Almighty resolves to bring a
flood which will destroy the entire earth’s population with
the exception of Noah and his family. The flood story is
referred to in two of the Gospel accounts as an indicator of
end-times. In Matthew and Luke we read of end-times
being compared to “the days of Noah”, while Luke expands the description of the times to include “the days of
Lot”.

Deze week begint onze parasha met het vertrouwde verhaal
van Noah en de zondvloed. Wij zijn reeds tien generaties
verder sinds de schepping van Adam en Eva. De nakomelingen van Adam hebben nu de wereld met immoraliteit en
afgoderij bedorven. Daarom besluit de Almachtige om een
vloed te brengen die de bevolking van de ganse aarde, met
uitzondering van Noah en zijn familie, zal vernietigen. Naar het
zondvloedverhaal wordt in twee van de Evangelieverslagen
verwezen als indicator van eindtijden. In Matteus en Lucas
lezen wij van eindtijden die vergeleken worden met “de dagen
van Noah”, terwijl Lucas met de beschrijving van de tijden
verder gaat om ook de “dagen van Lot” erin te betrekken.

Both Noah and Lot were saved from massive judgments due to the violence and evil of the people. Their
stories have some similarities, but there are also many
differences. Since both scenarios appear to be a picture
of what it will be like before Yeshua returns, what does
this mean? Will there be two different people
groups….one represented by Noah and one by Lot,
who will be saved? To answer these questions, we will
take a look at the lives of both of these men. Then we
will end by making what may turn out to be some
surprising conclusions.

Zowel Noah als Lot werden gered van zware oordelen toe te
schrijven aan het geweld en het kwaad van de mensen. Hun
verhalen hebben sommige dingen gemeen, maar er zijn ook
veel verschillen. Aangezien beide scenario’s een beeld schijnen
te zijn van hoe het zal zijn vóór Yeshua terugkeert, wat betekent dit dan? Zullen er twee aparte groepen mensen zijn ….
één vertegenwoordigd door Noah en één door Lot, die gespaard zullen worden? Om deze vragen te beantwoorden,
zullen wij een blik werpen op het leven van beide mannen.
Dan zullen wij afsluiten met, wat kan overkomen als, enkele
verrassende conclusies.

First we need to read what has been given to us in the
Gospels:

Eerst moeten wij lezen wat aan ons in de Evangelies is gegeven:

Matthew 24:32 “Now learn this parable from the
fig tree: When its branch has already become
tender and puts forth leaves, you know that
summer is near. 33 “So you also, when you see
all these things, know that it is near — at the
doors! 34 “Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these
things take place. 35 “Heaven and earth will
pass away, but My words will by no means pass
away. 36 “ But of that day and hour no one
knows, not even the angels of heaven, but My
Father only. 37 “But as the days of Noah were,
so also will the coming of the Son of Man be. 38
“For as in the days before the flood, they were
eating and drinking, marrying and giving in
marriage, until the day that Noah entered the
ark, 39 “and did not know until the flood came
and took them all away, so also will the coming
of the Son of Man be.

Mat. 24:32 Leer nu deze gelijkenis van de vijgenboom: Wanneer zijn tak reeds teder is geworden
en bladeren voortbrengt, weet u dat de zomer
dichtbij is. 33 Zo ook u, wanneer u al deze dingen
ziet, weet dat het dichtbij is — voor de deur! 34
Verzekerd zeg Ik tot u, deze generatie zal in geen
geval voorbijgaan tot al deze dingen plaatsvinden. 35 Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar
Mijn woorden zullen in geen geval voorbijgaan.
36 Maar van die dag en uur weet niemand, niet
zelfs de engelen van de hemel, maar Mijn Vader
alleen. 37 Maar zoals de dagen van Noah waren,
zo ook zal de komst van de Zoon van de Mens
zijn. 38 Want zoals in de dagen vóór de vloed, zij
aten en dronken, huwden en ten huwelijk gaven,
tot de dag dat Noah de ark inging, 39 en het niet
wisten tot de vloed kwam en hen allen weg nam,
zo ook zal de komst van de Zoon van de Mens
zijn.

Luke 17:26 “And as it was in the days of
Noah, so it will be also in the days of the Son
of Man: 27 “They ate, they drank, they
married wives, they were given in marriage,
until the day that Noah entered the ark, and
the flood came and destroyed them all. 28
“Likewise as it was also in the days of Lot:
They ate, they drank, they bought, they sold,

Luc. 17:26 En zoals het in de tijd van Noah was,
zo zal het ook in de tijd van de Zoon van de Mens
zijn: 27 Zij aten, zij dronken, zij huwden vrouwen,
zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag dat
Noah de ark inging, en de vloed kwam en hen allen vernietigde. 28 Op dezelfde wijze als het ook
was in de tijd van Lot: Zij aten, zij dronken, zij
kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden;
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they planted, they built; 29 “but on the day
that Lot went out of Sodom it rained fire and
brimstone from heaven and destroyed them all.
30 “Even so will it be in the day when the Son
of Man is revealed.

29 maar op de dag dat Lot van Sodom uitging regende het vuur en zwavel van de hemel en vernietigde hen allen. 30 Zo ook zal het in de dag zijn
wanneer de Zoon van de Mens wordt geopenbaard.

2nd Peter also makes mention of both Noah and Lot:

2 Petrus maakt ook vermelding van zowel Noah als Lot:

2 Peter 2:4 For if Elohim did not spare the
angels who sinned, but cast them down to hell
and delivered them into chains of darkness, to
be reserved for judgment; 5 and did not spare
the ancient world, but saved Noah, one of eight
people, a preacher of righteousness, bringing
in the flood on the world of the ungodly; 6 and
turning the cities of Sodom and Gomorrah into
ashes, condemned them to destruction, making
them an example to those who afterward would
live ungodly; 7 and delivered righteous Lot,
who was oppressed by the filthy conduct of the
wicked 8 (for that righteous man, dwelling
among them, tormented his righteous soul from
day to day by seeing and hearing their
Torahless deeds) — 9 then Adonai knows how
to deliver the godly out of temptations and to
reserve the unjust under punishment for the day
of judgment,

2 Petr. 2:4 Want als Elohim de engelen die zondigden niet spaarde, maar hen neerwiep in de hel en
hen in kettingen van duisternis overleverde, om tot
oordeel te worden gereserveerd; 5 en de oude
wereld niet spaarde, maar Noah redde, één van
acht mensen, een prediker van gerechtigheid, die
de vloed brengt op de wereld van de goddelozen;
6 en de steden van Sodom en Gomorrah in as
veranderde, hen tot vernietiging veroordeelde, die
hen tot een voorbeeld maakte voor hen die daarna goddeloos zouden leven; 7 en rechtvaardige
Lot verloste, die werd onderdrukt door het vuile
gedrag dat van de slechten 8 (want die rechtvaardige man, die onder hen verbleef, kwelde zijn
rechtvaardige ziel van dag tot dag door hun
Thoraloze daden te zien en te horen) — 9 dan
weet Adonai hoe de godvruchtigen uit de verleidingen te verlossen en de onrechtvaardige onderstraf te bewaren voor de dag van oordeel,

Let’s take a look at the environment of both Noah and Lot,
observe how they interacted there, and see if we can find
significance for our day:
• WICKEDNESS/VIOLENCE - Bereshith 6:13 And Elohim said
to Noah, “The end of all flesh has come before Me,
for the earth is filled with violence (sm’x’ ) through
them; and behold, I will destroy them with the earth.
Bereshith 18:20 And hwhy (Yahweh) said, “Because
the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and
because their sin is very grave, - It’s pretty obvious
that the world today is full of wickedness and violence.
What is interesting is that the Hebrew word for violence
is sm’x, pronounced the same way as the group of
terrorists fighting against Israel today….HAMAS.
HAMAS is an acronym for an Islamic resistance movement that focuses on the annihilation of Israel.
• RESPONSES TO ENVIRONMENT - Bereshith 6:8 But Noah
found grace in the eyes of hwhy . 9 ….Noah was a
righteous man, perfect in his generations. Noah
walked with Elohim. (Noah found grace and was able
to live righteously, and in the midst of an evil generation
he was able to walk out his faith) 2 Peter 2:8 for
that righteous man, dwelling among them, tormented his righteous soul from day to day by seeing
and hearing their Torahless deeds (Lot, surprisingly
referred to as a “righteous man” chose to live in one of
the wicked cities. For him it became a choice of the
world over the Elohim he believed in, which caused
torment in his soul. How about you? How do you
respond to the evil that is in our midst? Does your life
just blend in with those around you? Or are you like
Noah…building an ark to escape the coming wrath in

Laten we een blik werpen op het milieu van zowel Noah als
Lot, waarnemen hoe zij daar op regeerden, en zien of wij een
betekenis voor onze tijd kunnen vinden:
• VERDORVENHEID/GEWELD - Bereshith 6:13 En Elohim zei tot
Noah: “Het einde van alle vlees is vóór Mij gekomen,
want de aarde is door hen met geweld (sm’x) gevuld; en
zie, zal Ik hen met de aarde vernietigen. Bereshith
18:20 en hwhy (Yahweh) zei: “Omdat de roep tegen
Sodom en Gomorrah groot is, en omdat hun zonde zeer
zwaar is, - Het is vrij duidelijk dat de wereld vandaag vol
van verdorvenheid en geweld is. Wat interessant is, is dat
het Hebreeuwse woord voor geweld sm’x is, op dezelfde
manier uitgesproken als de groep terroristen die vandaag
tegen Israël vechten …HAMAS. HAMAS is een acroniem
(letterwoord) voor een Islamitische verzetsbeweging die zich
concentreert op de vernietiging van Israël.
• REACTIES OP MILIEU - Bereshith 6:8 Maar Noah vond
gunst in de ogen van hwhy. 9….Noah was een rechtvaardig man, perfect in zijn generaties. Noah wandelde met
Elohim. (Noah vond gunst en was in staat rechtvaardig te
leven, en te midden van een boze generatie was hij in staat
om naar zijn geloof te leven) 2 Petr. 2:8 want die rechtvaardige man, die onder hen verbleef, kwelde zijn
rechtvaardige ziel van dag tot dag door hun Thoraloze
daden te zien en te horen (Lot, waarnaar verrassend als
“rechtvaardig man” verwezen wordt, verkoos om in één van
de slechte steden te leven. Voor hem werd het een keus van
de wereld tegenover de Elohim waarin hij geloofde, dat
kwelling in zijn ziel veroorzaakte. Hoe is dat met u? Hoe
reageert u op het kwaad dat in ons midden is? Gaat uw
leven op in dat van die rondom u zijn? Of bent u zoals Noah
… die een ark bouwt om aan de komende toorn te ontsnap-
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plain sight and preaching righteousness to all who will
listen?) 2 Peter 2:5 … Noah…a preacher of righteousness
• KNOWLEDGE OF COMING JUDGMENT - Noah was informed
100 years in advance. Bereshith 6:13 And Elohim said
to Noah, “The end of all flesh has come before Me,
for the earth is filled with violence through them; and
behold, I will destroy them with the earth. - Lot knew
nothing until the angels came to take him out of the city.
Bereshith 19:15 When the morning dawned, the
angels urged Lot to hurry, saying, “Arise, take your
wife and your two daughters who are here, lest you
be consumed in the punishment of the city.” 16 And
while he lingered, the men took hold of his hand, his
wife’s hand, and the hands of his two daughters, hwhy
being merciful to him, and they brought him out and
set him outside the city. - Should we be in the dark as
to the coming judgment? 1 Thessalonians 5:4 But you,
brethren, are not in darkness, so that this Day should
overtake you as a thief.
• PREPARATIONS FOR COMING JUDGMENT - Noah was prepared. hwhy gave him directions for building the ark,
storing provisions, and saving the animals. He was also
told 7 days in advance of the judgment that was coming.
- Lot was saved at the last minute. All his works were
burned up. - Are you preparing your ark, beginning with
your relationship with Yeshua? 1 Corinthians 3:11 For
no other foundation can anyone lay than that which
is laid, which is Yeshua the Messiah. 12 Now if
anyone builds on this foundation with gold, silver,
precious stones, wood, hay, straw, 13 each one’s
work will become clear; for the Day will declare it,
because it will be revealed by fire; and the fire will
test each one’s work, of what sort it is. 14 If anyone’s
work which he has built on it endures, he will receive
a reward. 15 If anyone’s work is burned, he will
suffer loss; but he himself will be saved, yet so as
through fire.
• SALVATION - Noah and his family found refuge in the ark.
They did not have to flee. - Lot and his daughters were
the only ones to escape the judgment. His sons-in-law
found the warning to be unbelievable. Lot’s escape was
by foot. Bereshith 19:14 So Lot went out and spoke
to his sons-in-law, who had married his daughters,
and said, “Get up, get out of this place; for hwhy will
destroy this city!” But to his sons-in-law he seemed to
be joking…. 26 But his wife looked back behind him,
and she became a pillar of salt. - There are unknowns about how we will escape the coming judgment.
However, there are promises to cling to: 2 Peter 2:9
then Elohim knows how to deliver the godly out of
temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment, Revelation 3:10 “Because you have kept My command to persevere, I also
will keep you from the hour of trial which shall come
upon the whole world, to test those who dwell on the
earth.

pen, duidelijk zichtbaar, en gerechtigheid predikt aan iedereen
wie wil horen?) 2 Petr. 2:5… Noah… een prediker van
gerechtigheid
• KENNIS VAN KOMEND OORDEEL - Noah was 100 jaar op voorhand geïnformeerd. Bereshith 6:13 En Elohim zei tot
Noah: “Het einde van alle vlees is vóór Mij gekomen,
want de aarde is door hen met geweld gevuld; en zie, zal
Ik hen met de aarde vernietigen. – Lot wist niets totdat de
engelen kwamen om hem uit de stad te leiden. Bereshith
19:15 Toen de ochtend daagde, spoorden de engelen
Lot aan om zich te haasten, zeggend: “Sta op, neemt uw
vrouw en uw twee dochters die hier zijn, opdat u niet
verteerd wordt in de straf van de stad. 16 En terwijl hij
treuzelde, namen de mannen zijn hand vast, de hand
van zijn vrouw, en de handen van zijn twee dochters,
hwhy mild zijnde voor hem, en zij brachten hem buiten
en plaatsten hem buiten de stad. - Zouden wij in de
duisternis zijn in verband met het komende oordeel? 1 Tess.
5:4 Maar u, broeders, zijt niet in duisternis, zodat deze
Dag u als dief zou overvallen.
• VOORBEREIDINGEN VOOR HET KOMEND OORDEEL - Noah werd
voorbereid. hwhy gaf hem aanwijzingen voor de bouw van
de ark, het opslaan van voorraden, en het redden van de
dieren. Hij werd ook 7 dagen vooraf van het oordeel verteld
dat eraan kwam. - Lot werd op het laatste moment gered.
Al zijn werken werden opgebrand. – Bent u uw ark aan het
voorbereiden, beginnend met uw relatie met Yeshua? 1 Kor.
3:11 Want geen andere fundering kan iemand leggen
dan die gelegd is, die Yeshua de Messiah is. 12 Nu, als
iemand op de deze fundering voortbouwt met goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, 13 elkeen zijn
werk zal duidelijk worden; want de Dag zal het verklaren, omdat het door vuur zal worden geopenbaard; en
het vuur zal elkeen zijn werk testen, van welke soort het
is. 14 Als iemands werk dat hij erop heeft voortgebouwd
het doorstaat, zal hij een beloning ontvangen. 15 Als
iemands werk wordt verbrand, zal hij verlies lijden;
maar hijzelf zal worden gered, doch als doorheen vuur.
• REDDING - Noah en zijn familie vonden een toevluchtsoord in
de ark. Zij moesten niet vluchten. - Lot en zijn dochters
waren de enigen om aan het oordeel te ontsnappen. Zijn
schoonzoons vonden de waarschuwing ongeloofwaardig.
Lots vlucht was te voet. Bereshith 19:14 Dus ging Lot uit
en sprak tot zijn schoonzoons, die zijn dochters hadden
gehuwd, en zei: “Maak u klaar, ga uit deze plaats; want
hwhy zal deze stad vernietigen!” Maar voor zijn schoonzoons leek hij te gekscheren…. 26 Maar zijn vrouw
keek achter hem achterom, en zij werd een pijler van
zout. – Wij weten niet precies hoe wij aan het komende oordeel zullen ontsnappen. Nochtans, zijn er beloften om zich
aan vast te klampen: 2 Petr. 2:9 dan weet Elohim hoe de
godvruchtigen uit de verleidingen te bevrijden en de
onrechtvaardigen te bewaren onder straf voor de dag
van oordeel, Opb. 3:10 Omdat u Mijn bevel om te volharden hebt bewaard, zal Ik ook u vanuit het uur van
beproeving bewaren dat op de gehele wereld zal komen,
om hen te testen die op de aarde verblijven.

So here we have it….. examples for us to learn from in
the stories of two very different rescues. Yeshua

Dus hier hebben wij het..... voorbeelden voor ons om van te
leren in de verhalen van twee zeer verschillende reddingen.
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pointed to both of these as He spoke on the condition of
the world before His return. What can we learn from
this? Will there be a group of people expressing their
love for Him by keeping His commandments, listening
carefully for His instructions and revelation, and therefore not taken by surprise (like Noah)? Will another
group claim to love Him, but not see the importance of
keeping His commandments, or preparing for the
coming judgment? Will they be taken by surprise and
suffer great loss (like Lot)?

Yeshua verwees naar beide als Hij sprak over de toestand van
de wereld vóór Zijn terugkeer. Wat kunnen wij van hiervan
leren? Zal er een groep mensen zijn die hun liefde voor Hem
uitdrukken door Zijn geboden te houden, zorgvuldig luisterend
voor Zijn instructies en openbaring, en daarom niet bij verrassing meegenomen worden (zoals Noah)? Zal een andere
groep beweren van Hem te houden, maar niet het belang zien
van Zijn geboden te houden, of zich voor het komende oordeel
voor te bereiden? Zullen zij bij verrassing meegenomen
worden en groot verlies lijden (zoals Lot)?

Matthew 5 describes two groups of people, both of which
will enter the kingdom of heaven:

Matteus 5 beschrijft twee groepen mensen, die allebei het
koninkrijk van de hemel zullen ingaan:

Matthew 5:16 “Let your light so shine before
men, that they may see your good works and
glorify your Father in heaven. 17 “ Do not
think that I came to destroy the Law or the
Prophets. I did not come to destroy but to
fulfill. 18 “For assuredly, I say to you, till
heaven and earth pass away, one jot or one
tittle will by no means pass from the Torah till
all is fulfilled. 19 “Whoever therefore breaks
one of the least of these commandments, and
teaches men so, shall be called least in the
kingdom of heaven; but whoever does and
teaches them, he shall be called great in the
kingdom of heaven.

Mat. 5:16 Laat zo uw licht vóór mensen schijnen, dat zij uw goede werken kunnen zien en
uw Vader in de hemel verheerlijken. 17 Denk
niet dat Ik de Wet of de Profeten kwam vernietigen. Ik kwam niet om te vernietigen maar te
vervullen. 18 Want verzekerd zeg Ik tot u: tot
hemel en aarde weggaan zal in geen geval één
jot of één tittel van de Thora afgaan tot alles is
vervuld. 19 Wie daarom één van de minste van
deze geboden breekt en mensen zo onderwijst,
zal de minste in het koninkrijk van de hemel
worden genoemd; maar wie doet en ze onderwijst, hij zal in het koninkrijk van de hemel
groot worden genoemd.

Both groups have entered into the kingdom of heaven, one
known as “least” and the other called “great”. Will those
who are “least” be like Lot who came away with no
inheritance? Just before the above Sermon on the Mount
verses in Matthew, Yeshua speaks of those who will have a
“great” inheritance:

Beide groepen zijn het koninkrijk van de hemel binnengegaan,
de één als “de minste” bekend en de andere “groot” genoemd.
Zullen zij die de “minsten” zijn, als Lot zijn die weg kwam
zonder erfenis? Vlak vóór de hiervoor genoemde Bergredeverzen in Matteus, spreekt Yeshua van hen die een “grote”
erfenis zullen hebben:

Matthew 5:5 Blessed are the meek, For they
shall inherit the earth.

Mat. 5:5 Gezegend zijn de zachtmoedigen, want
zij zullen de aarde erven.

Yeshua was quoting from the book of Psalms:

Yeshua citeerde vanuit het boek Psalmen:

Psalm 37:11 But the meek (anav - wn[) shall
inherit the earth, And shall delight themselves in
the abundance of peace.
Those who are meek/humble (anav - wn[) will be the
recipient of even more benefits:

Psalm 37:11 Maar zal de zachtmoedigen (anav de aarde erven en zullen zich in de
overvloed van vrede verrukken.

wn[) zullen

Zij die zachtmoedig/bescheiden zijn (anav - wn[) zullen de
ontvangers zijn van zelfs nog meer voordelen:

Psalm 25:9 The humble (anav - wn[) He guides
in judgment, And the humble (anav - wn[) He
teaches His way. 10 All the paths of hwhy are
mercy and truth, To such as keep His covenant
and His testimonies.
And another great promise pertaining to end-times in
Zephaniah:

Psalm 25:9 De bescheidene (anav - wn[) Hij leidt
in oordeel, en de bescheidene (anav - wn[) Hij
onderwijst Zijn weg. 10 Alle wegen van hwhy zijn
genade en waarheid, aan zodanigen die Zijn
verbond en Zijn getuigenissen houden.
En een andere grote belofte betreffende eind-tijden in
Sefaniah:

Zephaniah 2:3 Seek hwhy, all you meek
(anav - wn[) of the earth, Who have
upheld His justice. Seek righteousness,

Sef. 2:3 Streef naar hwhy, alle gij zachtmoedigen
(anav - wn[) van de aarde, die Zijn rechtvaardigheid hebben bevestigd. Streef naar gerechtigheid,
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seek humility (anav - wn[). It may be that
you will be hidden In the day of hwhy‘s
anger.

streef naar nederigheid (anav - wn[). Het kan zijn
dat u in de dag van hwhy’s woede zal worden
verborgen.

Okay, let’s take one more look at Lot. Does it peak your
curiosity when you read in 2 Peter 2:7 that Lot was declared “righteous”? To be righteousness is to “not deviate
from the standard”. These standards are of course outlined
for us in the Word. Righteousness consists in obedience to
hwhy’s Torah and conformity to His nature. To be righteous
means to be declared free from guilt. It seems that Noah
and Lot were miles apart in their “righteousness”. Let’s
take another look at what Scripture says about Noah:

O.k., laten we nog een keer naar Lot kijken. Prikkelt het uw
nieuwsgierigheid wanneer u in 2 Petr. 2:7 leest dat de Lot
“rechtvaardig” werd verklaard? Rechtvaardig zijn is “niet van
de norm afwijkend”. Deze normen zijn natuurlijk voor ons in het
Woord geschetst. Rechtvaardigheid bestaat in gehoorzaamheid
aan hwhy’s Thora en overeenstemming met Zijn aard. Rechtvaardig zijn betekent vrij van schuld verklaard. Het lijkt dat
Noah en Lot in hun “rechtvaardigheid” mijlen van elkaar waren.
Laten we nog eens kijken wat de Schrift over Noah zegt:

Bereshith 6:9 … Noah was a righteous man,
perfect in his generations. Noah walked with
Elohim.

Bereshith 6:9 … Noah was een rechtvaardig man,
perfect in zijn generaties. Noah wandelde met
Elohim.

Not only was Noah “righteous”, but he was “perfect”
(tamiym - ~ymiT’). The Hebraic concept of “perfect” does
not mean “absolute sinlessness”, but rather “walking with
integrity of heart”. It means separating yourselves from the
wicked (like not being “unequally yoked”). Noah also
“walked with Elohim”. This has only been said of one other
so far – Enoch (Bereshith 5:24). So how could have Lot
been described as “righteous”?

Niet alleen was Noah “rechtvaardig” maar hij was “perfect”
(tamiym - ~ymiT’). Het Hebreeuws concept van “perfect”
betekent niet “absolute zondeloosheid”, maar veeleer “wandelend met rechtschapenheid van hart”. Het betekent uzelf
afscheidend van de slechten (zoals niet “ongelijk ingespannen”
worden)., Noah wandelde ook met Elohim. Dit werd tot
dusver slechts gezegd van één andere - Enoch (Bereshith
5:24). Dus, hoe kon Lot als “rechtvaardig” beschreven zijn?

2 Peter 2:7 and delivered righteous Lot, who
was oppressed by the filthy conduct of the
wicked 8 (for that righteous man, dwelling
among them, tormented his righteous soul from
day to day by seeing and hearing their
Torahless deeds) –

2 Petr. 2:7 …en rechtvaardige Lot verloste, die
werd onderdrukt door het vuile gedrag dat van de
slechten 8 (want die rechtvaardige man, die onder
hen verbleef, kwelde zijn rechtvaardige ziel van
dag tot dag door hun Thoraloze daden te zien en
te horen) —

It’s easy to see that Lot was not “perfect”. He did not
separate himself from the wicked, but chose to live in
their midst. He did not appear to “walk” with Elohim. So
where did his “righteousness” come from? Abraham is
our example:

Het is gemakkelijk te zien dat Lot niet “perfect” was. Hij
scheidde zich niet af van de slechten, maar verkoos om in hun
midden te leven. Hij scheen niet met Elohim te “wandelen”.
Dus, waar kwam zijn “rechtvaardigheid” vandaan? Abraham
is ons voorbeeld:

Bereshith 15:6 And he (Abraham) believed in hwhy
, and He accounted it to him for righteousness.
Righteousness comes from the same place it’s always
come from….belief in the Word…belief in the Living Word,
i.e. the Messiah:

Bereshith 15:6 En hij (Abraham) geloofde in hwhy,
en Hij rekende het hem toe als rechtvaardigheid.
Rechtvaardigheid komt vanuit dezelfde plaats als waar het
altijd uit gekomen is ….geloof in het Woord… geloof in het
Levende Woord, d.w.z. de Messiah:

Romans 5:19 For as by one man’s disobedience many were made sinners, so also by
one Man’s obedience many will be made
righteous.

Rom. 5:19 Want zoals door ongehoorzaamheid
van één mens velen tot zondaars werden gemaakt,
zo ook zullen door gehoorzaamheid van Eén
velen rechtvaardig worden gemaakt.

So Lot WAS righteous. He believed in Elohim. Yet he
chose not to completely live out his righteousness. He did
not always choose the Almighty over the world. He was
not “perfect” in his generation. He did not “walk” with
Elohim. Thus his rescue was much different than Noah’s.

Dus WAS Lot rechtvaardig. Hij geloofde in Elohim. Maar toch
verkoos hij niet om zijn rechtvaardigheid volledig uit te leven.
Hij koos niet altijd voor de Almachtige over de wereld. Hij
was niet “perfect” in zijn generatie. Hij “wandelde” niet met
Elohim. Aldus was zijn redding heel anders dan Noah’ s.

Now, I would like to change directions with you. For if you
continue reading the account of the flood and what happens

Nu zou ik met u van richting willen veranderen. Want als u het
verhaal van de zondvloed en wat daarna gebeurt blijft verder
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afterwards, you will be very disappointed with Noah. He no
longer will appear to be someone who is “perfect” and
“walking with Elohim”. To understand how this could have
happened, we will have to do more comparisons between
what was going on during the time prior to the destruction
of Sodom and prior to the destruction of the world by flood.

lezen, zult u over Noah zeer teleurgesteld zijn. Hij zal niet meer
iemand lijken te zijn die “perfect” is en “met Elohim wandelend”. Om te begrijpen hoe dit kon gebeurd zijn, zullen wij
meer vergelijkingen moeten maken tussen wat gebeurde
tijdens de tijd voorafgaand aan de vernietiging van Sodom en
die voorafgaand aan de vernietiging van de wereld door vloed.

First let’s look again at the parallels between these two
stories:
• Both picture destruction of an evil place (cities/world).
The Hebrew verb for “destruction” (shachat - tx;v) is
the same in both stories Bereshith 6:13 And Elohim
said to Noah, “The end of all flesh has come before
Me, for the earth is filled with violence through
them; and behold, I will destroy (shachat - tx;v)
them with the earth. Bereshith 19:12 Then the men
said to Lot, “Have you anyone else here? Son-inlaw, your sons, your daughters, and whomever you
have in the city — take them out of this place! 13
“For we will destroy (shachat - tx;v) this place,
because the outcry against them has grown great
before the face of hwhy , and hwhy has sent us to
destroy (shachat - tx;v) it.”
• In both cases, the Torah will use the same verb (matar rj;m’) to describe Elohim’s method of destruction:
Bereshith 7:4 “For after seven more days I will cause
it to rain (matar - rj;m) on the earth forty days and
forty nights, and I will destroy from the face of the
earth all living things that I have made.” Bereshith
19:24 Then hwhy (matar - rj;m) rained brimstone and
fire on Sodom and Gomorrah, from hwhy out of the
heavens.
• In both stories, a single family is saved, however Elohim’s
mercy and rescue is connected to His “remembering” a
single man who “walks” with Him. Bereshith 19:29 And
it came to pass, when Elohim destroyed the cities of the
plain, that Elohim remembered Abraham, and sent Lot
out of the midst of the overthrow, when He overthrew the
cities in which Lot had dwelt. Bereshith 8:1 Then
Elohim remembered Noah, and every living thing, and
all the animals that were with him in the ark.

Laten we eerst opnieuw naar de parallellen tussen deze twee
verhalen bekijken:
• Beide schilderen de vernietiging van een kwade plaats
(steden/wereld). Het Hebreeuwse werkwoord voor “vernietiging” (shachat - tx;v) is in beide verhalen hetzelfde
Bereshith 6:13 En Elohim zei tot Noah: “Het einde van
alle vlees is vóór Mij gekomen, want de aarde is door
hen met geweld gevuld; en zie, zal Ik hen met de aarde
vernietigen (shachat - tx;v). Bereshith 19:12 Toen
zeiden de mannen tot Lot: Hebt u hier nog iemand
anders? Schoonzoon, uw zonen, uw dochters, en wie
ook u in de stad hebt — haal hen uit deze plaats! 13
Want wij zullen deze plaats vernietigen (shachat - tx;v)
omdat de roep tegen hen groot is geworden vóór het
aangezicht van hwhy, en hwhy ons heeft gestuurd om
haar te vernietigen (shachat - tx;v).”
• In beide gevallen zal de Thora hetzelfde werkwoord (matar rj;m’) gebruiken om Elohim’s vernietigingsmethode te
beschrijven: Bereshith 7:4 “Want na nog zeven dagen
zal Ik het doen regenen (matar - rj;m) op de aarde,
veertig dagen en veertig nachten, en Ik zal van het
aardoppervlak alle levende wezens die Ik heb gemaakt
vernietigen.” Bereshith 19:24 Toen regende (matar rj;m) hwhy zwavel en vuur op Sodom en Gomorrah, van
hwhy uit de hemelen.
• In beide verhalen wordt één enkele familie gered, alhoewel
Elohim’s genade en redding verbonden is aan Zijn “herinneren” van één man die met Hem “wandelt”. Bereshith 19:29
en het gebeurde, toen Elohim de steden van de vlakte
vernietigde, dat Elohim Abraham herinnerde, en Lot uit
het midden van de omverwerping zond, toen Hij de
steden omverwierp waarin Lot had gewoont. Bereshith
8:1 Toen herinnerde Elohim Noah, en elk levend wezen,
en alle dieren die met hem in de ark waren.

So what we learn from this is that because of Abraham,
Elohim saves Lot. Noah is saved due to his own virtue, but
the undeserving Lot is saved only by the virtue of his
relationship to another righteous man who “walks” before
Elohim and was “perfect”:

Dus wat wij hiervan leren is dat omwille van Abraham, Elohim
Lot redt. Noah wordt gered omwille zijn eigen verdienste,
maar de het niet verdienende Lot wordt gered enkel door de
verdienste van zijn relatie met een andere rechtvaardig man
die vóór Elohim “wandelt” en “perfect” was:

Bereshith 17:1 When Abram was ninety-nine
years old, hwhy appeared to Abram and said to
him, “I am Almighty Elohim; walk before Me
and be perfect.

Bereshith 17:1 Toen Abram negenennegentig jaar
oud was, verscheen hwhy aan Abram en zei tot
hem: “Ik ben Almachtige Elohim; wandel vóór Mij
en wees perfect.

Up until this point we have noted several differences
between Lot and Noah. Now, however, we will see a sad
comparison as we read of what happened to both after the
destructions:

Tot hiertoe hebben wij verscheidene verschillen tussen Lot en
Noah genoteerd. Nu, echter, zullen wij een droevige overeenkomst zien als wij lezen van wat bij allebei na de vernietigingen
gebeurde:

Bereshith 19:30 Then Lot went up out of Zoar
and dwelt in the mountains, and his two daugh-

Bereshith 19:30 Dan trok Lot op uit Zoar en
verbleef in de bergen, en zijn twee dochters waren
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ters were with him; for he was afraid to dwell in
Zoar. And he and his two daughters dwelt in a
cave. s 31 Now the firstborn said to the younger,
“Our father is old, and there is no man on the
earth to come in to us as is the custom of all the
earth. 32 “Come, let us make our father drink
wine, and we will lie with him, that we may
preserve the lineage of our father.” s 33 So they
made their father drink wine that night. And the
firstborn went in and lay with her father, and he
did not know when she lay down or when she
arose.

bij hem; want hij was bang om in Zoar te verblijven. En hij en zijn twee dochters verbleven in een
hol. s 31 Nu zei de eerstgebore tot de jongere:
“Onze vader is oud, en er is geen man op de
aarde om bij ons binnen te komen zoals het de
gewoonte is op heel de aarde. 32 Kom, laat ons
onze vader wijn doen drinken, en wij zullen bij
hem liggen, opdat wij het geslacht van onze vader
kunnen bewaren.” s 33 Dus deden zij hun vader
die nacht wijn drinken. En de eerstgeborene ging
in en lag bij haar vader, en hij wist niet wanneer
zij neerlag of wanneer zij opstond.

Bereshith 9:21 Then he (Noah) drank of the
wine and was drunk, and became uncovered in
his tent. 22 And Ham, the father of Canaan,
saw the nakedness of his father, and told his
two brothers outside…. 24 So Noah awoke from
his wine, and knew what his younger son had
done to him.

Bereshith 9:21 Dan dronk hij (Noah) van de wijn
en was dronken, en raakte naakt in zijn tent. 22
en de Ham, de vader van Canaan, zag de naaktheid van zijn vader, en vertelde het buiten aan zijn
twee broers …. 24 Dan ontwaakte Noah van zijn
wijn, en wist wat zijn jongere zoon hem had
aangedaan.

In small enclosed places (cave/tent), both became drunk,
sexually vulnerable, and exploited by their very own children. In the end, Noah appears to be no better than Lot. As
we endeavor to become like Noah, busily preparing for an
end-times scenario, how can we avoid the ending disgrace
of Noah?

In kleine ingesloten plaatsen (hol/tent), werden beiden dronken,
seksueel kwetsbaar, en geëxploiteerd door hun bloedeigen kinderen. Uiteindelijk lijkt Noah niet beter dan Lot te zijn. Als wij
pogen om als Noah te worden, druk voorbereidingen treffend
voor een eindtijden scenario, hoe kunnen wij de schande van
Noah aan het einde vermijden?

Noah was unique in his day. The Torah repeatedly informs us
that Noah “did according to all that Elohim commanded him”:

Noah was uniek in zijn tijd. De Thora deelt ons herhaaldelijk
mee dat Noah “deed volgens alles dat Elohim hem gebood”:

Bereshith 6:22 Thus Noah did; according to all
that Elohim commanded (tzavah - hWc) him, so
he did.

Bereshith 6:22 Aldus deed Noah; volgens alles
dat Elohim hem gebood (tzavah - hWc), zo deed
hij.

Bereshith 7:5 And Noah did according to all
that hwhy commanded (tzavah - hWc) him.

hwhy

Bereshith 7:5 En Noah deed volgens alles dat
hem gebood (tzavah - hWc).

The Hebrew verb “command” (tzavah - hWc) has only
appeared in one other context until this point. It is when
Adam was commanded (tzavah - hWc) by Elohim to not eat
of the fruit of the Tree of Knowledge of Good and Evil.

Het Hebreeuwse werkwoord “gebieden” (tzavah - hWc) is tot
hiertoe slechts in één andere context voorgekomen. Het is toen
Adam door Elohim werd bevolen (tzavah - hWc) om niet van de
vrucht van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad te eten.

Bereshith 2:16 And hwhy Elohim commanded
(tzavah - hWc) the man, saying, “Of every tree of the
garden you may freely eat; 17 “but of the tree of the
knowledge of good and evil you shall not eat, for
in the day that you eat of it you shall surely die.”

Bereshith 2:16 En hwhy Elohim gebood (tzavah hWc) de mens, zeggend: “Van elke boom van de
tuin kunt u vrij eten; 17 maar van de boom van de
kennis van goed en kwaad zult u niet eten, want
ten tijde dat u daarvan eet zult u zeker sterven.”

So we see in our current parasha, that Noah proves himself
capable of obeying the commandments of hwhy. There’s
nothing in the text that implies that he thought twice about
the instructions he was given. He builds a boat that takes
over a hundred years to construct, he stores up food, and
gathers up all the animals. It was a Herculean task and
never do we read that he complained or asked questions.
We know from 2 Peter that he was preaching through the
years, and our minds can imagine that his construction task
was performed in the midst of laughter and sarcasm by the
wicked masses. It is true that Noah was righteous and

Zo zien wij in onze huidige parasha, dat Noah zichzelf geschikt
ziet om de geboden van hwhy te gehoorzamen. Er is niets in de
tekst dat impliceert dat hij tweemaal over de instructies
nadacht die hem werden gegeven. Hij bouwt een boot die
meer dan honderd jaar vergt om te bouwen, hij slaat voedsel
op en verzamelt alle dieren. Het was een Herculische taak en
wij lezen nooit dat hij klaagde of vragen stelde. Wij weten
vanuit 2 Petrus dat hij doorheen de jaren predikte, en in
gedachten kunnen we veronderstellen dat zijn bouwtaak te
midden van gelach en sarcasme vanwege de massa’s slechten
werd uitgevoerd. Het is waar dat Noah rechtvaardig en

-7-

blameless in obeying hwhy’s commands concerning all the
preparations for the flood and the entrance into the ark.
Next we will read about what happens in chapter 8 when
Noah is given further instruction as he emerges from the
ark:

onschuldig was in het gehoorzamen van hwhy’s geboden
betreffende alle voorbereidingen voor de zondvloed en het
ingaan in de ark. Vervolgens zullen wij lezen over wat in
hoofdstuk 8 gebeurt wanneer Noah verdere instructie ontvangt als hij uit de ark te voorschijn komt:

Bereshith 8:16 “Go out of the ark, you and
your wife, and your sons and your sons’ wives
with you. 17 “Bring out with you every living
thing of all flesh that is with you: birds and
cattle and every creeping thing that creeps on
the earth, so that they may abound on the earth,
and be fruitful and multiply on the earth.”

Bereshith 8:16 “Ga uit de ark, u en uw vrouw, en
uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. 17
Breng met u elk levend wezen van alle vlees naar
buiten dat bij u is: vogels en vee en elk kruipend
wezen dat op de aarde kruipt, zodat zij op de
aarde overvloedig zijn, en vruchtbaar kunnen zijn
en zich op de aarde vermenigvuldigen.”

Jewish commentators point out that Noah was given 3
commands:
1. Leave the ark in husband/wife pairs
2. Actively bring the animals out of the ark
3. Be fruitful and multiply on the earth

Joodse commentators wijzen erop dat aan Noah 3 bevelen
werden gegeven:
1. Verlaat de ark in paren van echtgenoot/vrouw
2. Breng actief de dieren uit ark
3. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig op de aarde

Immediately following these instructions, the Torah records
Noah’s response to Elohim:

Meteen na deze instructies, registreert de Thora Noah’s
reactie naar Elohim:

Bereshith 8:18 So Noah went out, and his sons
and his wife and his sons’ wives with him. 19
Every animal, every creeping thing, every bird,
and whatever creeps on the earth, according to
their families, went out of the ark.

Bereshith 8:18 Dus ging Noah eruit, en zijn zonen
en zijn vrouw en vrouwen van zijn zonen met hem.
19 Elk dier, elk kruipend wezen, elke vogel, en
wat kruipt op de aarde, volgens hun families, ging
van de ark uit.

Okay, let’s keep our Hebrew thinking caps on. Words and
the placement of words matters in the Torah. Clearly,
there’s something different in Noah’s response to the
instructions. Instead of Noah exiting the ark with his wife,
we notice that his sons are in the priority position. Also, the
animals appear to come out of the ark by themselves. And
furthermore, this is the first time that upon instructions from
Elohim, we do not read that “Noah did according to all that
Elohim commanded.” When confronted with the task of
“survival”, Noah excelled. He was a perfect and righteous
servant. But now…. confronted with a new world, he
begins to step off the dictated path.

O.k., laten we onze Hebreeuwse denkpetten aanhouden.
Woorden en de plaatsing van woorden hebben in de Thora
belang. Er is duidelijk iets anders in Noah’s reactie op de
instructies. In plaats van dat Noah met zijn vrouw uit de ark
weggaat, merken wij dat zijn zonen in de voorrangspositie zijn.
Ook, schijnen de dieren vanzelf uit de ark te komen. En
bovendien is dit de eerste keer dat op instructies van Elohim,
wij niet lezen dat “Noah deed volgens alles dat Elohim gebood.” Wanneer geconfronteerd met de taak van
“overleving”, blonk Noah uit. Hij was een perfecte en rechtvaardige dienaar. Maar nu…. geconfronteerd met een nieuwe
wereld, begint hij van de gedicteerde weg te verlaten.

But our Creator cares about the world. At the beginning of
Chapter 9, He blesses them:

Maar onze Schepper geeft om de wereld. Aan het begin van
Hoofdstuk 9, zegent Hij hen:

Bereshith 9:1 So Elohim blessed Noah and his
sons, and said to them: “Be fruitful and multiply, and fill the earth.
The Almighty also gives Noah a covenant and a sign
that he will never again destroy the earth by flood. All
this intended to encourage Noah and his family. Honestly, I can understand how Noah may have been
depressed. The world after the flood was much different. The land was barren of vegetation and animal life.
The mist that had previously enveloped the air and
watered lush vegetation was gone. The canopy overhead that had blocked out the harmful rays of the sun
and produced a perfect climate was gone. And the
biggest change of all….the world’s population was

Bereshith 9:1 Dus zegende Elohim Noah en zijn
zonen, en zei tot hen: “Wees vruchtbaar en vermenigvuldig, en vul de aarde.
De Almachtige geeft Noah ook een verbond en een teken dat
hij nooit meer de aarde door vloed zal vernietigen. Dit alles
bedoeld om Noah en zijn familie te bemoedigen. Eerlijk, ik kan
begrijpen hoe terneergedrukt Noah kan geweest zijn. De
wereld na de vloed was heel anders. Het land was zonder
vegetatie en dierlijk leven. De mist die eerder de lucht omgeven had en de malse waterdronken vegetatie was weg. Het
luchtscherm dat de schadelijke stralen van de zon had geblokkeerd en een perfect klimaat veroorzaakt was weg. En de
grootste verandering van alles…. de bevolking van de wereld
was weg. Na het meemaken van de overstromingen en
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gone. After witnessing the floods and tornadoes in Iowa
this year and the massive recovery efforts, it is hard to
imagine how eight people would have felt stepping into
this world cataclysm and given the instructions to “be
fruitful, multiply and fill the earth.”

tornado’s in Iowa dit jaar en de enorme heropbouwinspanningen, is het moeilijk om zich voor te stellen hoe acht
mensen zich moeten gevoeld hebben bij het stappen in dit
wereldomkering en de gekregen instructies om “vruchtbaar te
zijn, de aarde te vermenigvuldigen en vullen.”

What this boils down to is that we find out there was a limit
to Noah’s strength. His righteousness was capable of
surviving the great challenges amidst an evil society, building an ark the size of 1 ½ football fields, then living in it for
a year while caring for every animal under the sun. Noah’s
righteousness was incredible. But in the end, he fell short of
survival and restoration. So….let’s return to Abraham. The
story of the destruction of Sodom begins with Elohim
sharing His plans of destruction with the “righteous”
Abraham:

Waar het hierbij ook om gaat is dat wij te weten komen dat er
een grens aan Noah sterkte was. Zijn gerechtigheid kon de
grote uitdagingen te midden van de boze maatschappij overleven, een ark bouwen ter grootte van 1 ½ voetbalvelden, dan
daarin gedurende een jaar leven en ondertussen voor elk dier
onder de zon zorgen. Noah’s gerechtigheid was ongelooflijk.
Maar uiteindelijk, schoot hij te kort op vlak van overleving en
herstel. Dus….laten we naar Abraham terugkeren. ’t Verhaal
van de vernietiging van Sodom begint met Elohim die Zijn plannen van vernietiging met de “rechtvaardige” Abraham deelt:

Bereshith 18:17 And hwhy said, “Shall I hide
from Abraham what I am doing, 18 “since
Abraham shall surely become a great and
mighty nation, and all the nations of the earth
shall be blessed in him? 19 “For I have known
him, in order that he may command his children
and his household after him, that they keep the
way of hwhy , to do righteousness and justice,
that hwhy may bring to Abraham what He has
spoken to him.” 20 And hwhy said, “Because
the outcry against Sodom and Gomorrah is
great, and because their sin is very grave, 21 “I
will go down now and see whether they have
done altogether according to the outcry against
it that has come to Me; and if not, I will know.”

Bereshith 18:17 En hwhy zei: “Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik doe, 18 aangezien Abraham
zeker een grote en machtige natie zal worden, en
alle naties van de aarde in hem zullen worden
gezegend? 19 Want Ik heb hem gekend, opdat hij
zijn kinderen en zijn huishouden na hem kan
gebieden, dat zij de weg van hwhy bewaren, om
gerechtigheid en rechtvaardigheid te doen, opdat
hwhy aan Abraham kan brengen wat Hij tot hem
heeft gesproken.” 20 En hwhy zei: “Omdat de
roep tegen Sodom en Gomorrah groot is, en omdat
hun zonde zeer ernstig is, 21 zal Ik nu dalen en
zien of zij volgens de roep ertegen die tot Mij is
gekomen in alle opzichten hebben gedaan; en zo
niet, Ik zal het weten.”

Abraham’s reaction, upon being informed of Sodom and
Gomorrah’s imminent destruction, is immediate and wellknown. He begs for mercy, for the righteous in the
cities…down to even ten good men (Bereshith 18:23-33).
How, my friends, does this compare to Noah? By contrast,
we know that Noah upon learning of the imminent destruction of the world, obeys, builds, gathers, and even preaches
righteousness. But where does it say that he prays for
mercy for those doomed to destruction? In the end, his
righteousness seems to be more about self, then love for his
neighbor. Sobering. Convicting.

Abraham’s reactie op het geïnformeerd worden over de dreigende vernietiging van Sodom en van Gomorrah, is meteen en
bekend. Hij smeekt om genade, voor de rechtvaardigen in de
steden… verminderend tot amper tien goede mensen (Bereshith
18:23-33). Hoe anders, mijn vrienden, is dit bij Noah? In contrast
daarmee weten wij dat Noah op het vernemen van de dreigende
vernietiging van de wereld, gehoorzaamt, bouwt, verzamelt en
zelfs gerechtigheid predikt. Maar waar wordt gezegd dat hij bidt
om genade voor hen die tot vernietiging veroordeeld zijn?
Uiteindelijk, lijkt zijn gerechtigheid meer zichzelf te betreffen, dan
liefde voor zijn buur. Ontnuchterend. Veroordelend.

Our faith is to be the faith of Abraham:

Ons geloof moet het geloof van Abraham zijn:

Romans 4:11 … that he (Abraham) might be the
father of all those who believe...
Noah, Abraham, and Lot were all declared to be righteous
individuals. It says in Isaiah that our own righteousness is
as filthy rags:

Rom. 4:11 … opdat hij (Abraham) de vader van
allen die geloven zou kunnen zijn …
Noah, Abraham, en Lot werden allen verklaard rechtvaardige
individuen te zijn. In Jesaiah staat dat onze eigen gerechtigheid
als vuile vodden is:

Isaiah 64:6 But we are all like an unclean
thing, And all our righteousnesses are like
filthy rags; We all fade as a leaf, And our
iniquities, like the wind, Have taken us
away.

Jes. 64:6 Maar wij zijn allen als een onrein ding,
en al onze gerechtigheden zijn als vuile vodden;
Wij allen verdwijnen langzaam als een blad, en
onze ongerechtigheden, hebben ons weg genomen, zoals de wind.
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We also know that our righteousness must come from the
Messiah. Yet righteousness is not only a gift given, but it is
something to be pursued and lived out:

Wij weten ook dat onze gerechtigheid uit de Messiah moet
komen. Maar toch is de gerechtigheid niet alleen een gegeven
gift, maar het is iets dat moet worden nagestreefd en geleefd:

Isaiah 51:1 “Listen (shema) to Me, you who
follow after righteousness, You who seek hwhy :
Look to the rock from which you were hewn,
And to the hole of the pit from which you were
dug. 2 Look to Abraham your father, And to
Sarah who bore you; For I called him alone,
And blessed him and increased him.” 3 For hwhy
will comfort Zion, He will comfort all her waste
places; He will make her wilderness like Eden,
And her desert like the garden of hwhy ; Joy
and gladness will be found in it, Thanksgiving
and the voice of melody. 4 “ Listen to Me, My
people; And give ear to Me, O My nation: For
Torah will proceed from Me, And I will make My
justice rest As a light of the peoples. 5 My
righteousness is near, My salvation has gone
forth, And My arms will judge the peoples; The
coastlands will wait upon Me, And on My arm
they will trust.

Jes. 51:1 Hoort (shema) naar Mij, u die gerechtigheid najaagt, u die naar hwhy streeft: Kijk naar
de rots waaruit u werd gehouwen, en naar het gat
van de kuil waaruit u werd gegraven. 2 Kijk naar
Abraham uw vader, en naar Sarah die u droeg;
want Ik riep hem alleen, en zegende hem en
vermeerderde hem. 3 Want hwhy zal Zion troosten,
Hij zal al haar woeste plaatsen troosten; Hij zal
haar wildernis als Eden maken, en haar woestijn
als de tuin van hwhy; Vreugde en blijdschap zullen
daarin worden gevonden, dankzegging en de
klank van melodieën. 4 Luister naar Mij, Mijn
volk; en geef gehoor naar Mij, O Mijn natie:
Want Thora zal van Mij uitgaan en Ik zal Mijn
rechtvaardigheid doen rusten als een licht voor de
volkeren. 5 Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn
redding is uitgegaan, en Mijn armen zullen de
volkeren beoordelen; de kustlanden zullen op Mij
wachten, en op Mijn arm zullen zij vertrouwen.

1 John 2:29 If you know that He is righteous,
you know that everyone who practices righteousness is born of Him.

1 Joh. 2:29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is,
weet u dat iedereen die de gerechtigheid doet van
Hem geboren is.

Once more, in summary; Noah and Abraham were
BOTH righteous men because they believed in Elohim.
We know that our righteousness comes from Yeshua the
Messiah. Yet, when we know Him, we reflect His
righteousness through our works. This is what we will be
judged on (different than being judged for salvation).
Abraham, as the father of our faith, becomes the model
for the practice of righteousness. After all, he is the one
who was willing to sacrifice his son according to the will
of the Father. And the difference between Abraham and
Noah is that when Abraham learned of pending judgment, he begged the Almighty for mercy. He prayed that
others might live through the judgment. He didn’t just
preach. He prayed.

Nog eens, samengevat; Noah en Abraham waren BEIDE
rechtvaardige mensen omdat zij in Elohim geloofden. Wij
weten dat onze gerechtigheid uit Yeshua de Messiah komt.
Nochtans, wanneer wij Hem kennen, weerspiegelen wij Zijn
gerechtigheid door onze werken. Dit is op wat wij zullen
worden beoordeeld (anders dan voor behoudenis geoordeeld
worden). Abraham, als vader van ons geloof, wordt het
model voor het in praktijk brengen van gerechtigheid. Tenslotte is hij degene die bereid was om zijn zoon volgens de wil
van de Vader te offeren. En het verschil tussen Abraham en
Noah is dat toen Abraham van op til zijnd oordeel leerde, hij
de Almachtige om genade bedelde. Hij bad opdat anderen
doorheen het oordeel zouden kunnen leven. Hij predikte niet
alleen. Hij bad.

I don’t know about you, but I am going to ask our
heavenly Father for a heart like Abraham. I don’t just
want to “preach”, but I want to love others enough to
pray for them that they might have the righteousness
that they need to survive the coming judgment. I am
reminded of and will close with words from the book
of Jude:

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik ga onze hemelse Vader
om een hart zoals Abraham vragen. Ik wil niet alleen “prediken”, maar ik wil genoeg van anderen houden om voor hen
te bidden opdat zij de gerechtigheid zouden kunnen hebben
die zij nodig hebben om het komende oordeel te overleven. Ik
word eraan herinnerd en zal met woorden van het boek
Judas sluiten:

Jude 17 But you, beloved, remember the
words which were spoken before by the
apostles of our Adonai, Yeshua the Messiah:
18 how they told you that there would be
mockers in the last time who would walk
according to their own ungodly lusts. 19
These are sensual persons, who cause divisions, not having the Spirit. 20 But you,
beloved, building yourselves up on your most

Judas 17 Maar u, geliefden, herinnert de woorden die voordien werden gesproken door de
apostelen van onze Adonai, Yeshua de Messiah:
18 hoe zij u vertelden dat er spotters in de laatste
tijd zou zijn die volgens hun eigen goddeloze
verlangens zouden wandelen. 19 Dit zijn sensuele
personen, die verdelingen veroorzaken, de Geest
niet hebbend. 20 Maar u, geliefden, uzelf opbouwend op uw allerheiligste geloof, biddend in de
- 10 -

holy faith, praying in the Holy Spirit, 21 keep
yourselves in the love of Yah, looking for the
mercy of our Adonai, Yeshua the Messiah unto
eternal life. 22 And on some have compassion,
making a distinction; 23 but others save with
fear, pulling them out of the fire, hating even
the garment defiled by the flesh. 24 Now to
Him who is able to keep you from stumbling,
And to present you faultless Before the presence of His glory with exceeding joy, 25 To
Yah our Savior, Who alone is wise, Be glory
and majesty, Dominion and power, Both now
and forever. Amen.
Shabbat Shalom,
Ardelle

Heilige Geest, 21 bewaart uzelf in de liefde van
Yah, zoekend naar de barmhartigheid van onze
Adonai, Yeshua de Messiah ten eeuwige leven. 22
En ontferm u over sommigen, een onderscheid
makend; 23 maar redt anderen met vrees, hen uit
het vuur trekkend, zelfs het kledingstuk hatend
dat door het vlees verontreinigd is. 24 Nu aan
Hem die u van struikelen kan bewaren, en u
onberispelijk te stellen vóór de aanwezigheid van
Zijn glorie met alles overtreffende vreugde, 25
aan Yah onze Redder, Die alleen wijs is, zij glorie
en majesteit, heerschappij en macht, zowel nu als
voor altijd. Amen.
Shabbat Shalom,
Ardelle
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