
6-9 JHWH zond opnieuw Zijn Geest over de wateren – Genesis 6-9 

Voor het eerst zien we dat een chiasme zich ook over meerdere hoofdstukken kan uitstrekken: lees 

Genesis  6: 8 – 10:1 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest 

centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, elkaar aanvullen of juist een 

contrast vormen? 

Het chiasme is als volgt: 

A (Hst 6:8-9) Noach vond genade in de ogen van JHWH; de generaties van Noach. 

   B (v10) Noach verwekte 3 zonen: Sem, Cham en Jafeth. 

     C (v11-12) De aarde was verdorven en vol van geweld (Hebreeuws: chamas). 

        D (v13) JHWH besloot al het vlees te verdelgen op aarde. 

          E(v14-16) JHWH gebood Noach een ark te maken.                                                  

 F(v17) JHWH besloot al het leven te verdelgen door de vloed.    

  G(v18) JHWH besloot Zijn verbond op te richten voor Noach en zijn familie.  

   H(6:19-7:4) JHWH gebood Noach dieren te verzamelen en eten om ze in leven te houden.

     I(v5-9) Noach gehoorzaamde en nam reine en onreine dieren aan boord.  

      J(v10-16) Na 7 dagen ging Noach de ark in. JHWH sloot hem in.   

       K(v10-17) Regen viel voor 40 dagen en alles stierf.     

         L(v24) Het water hield 150 dagen aan.    

Centrale as  (Hst 8:1) JaH dacht aan Noach en deed een wind waaien over de aarde.  

         L(v2-5) het water trok zich terug gedurende 150 dagen.    

      K(v6-11) Na 40 dagen begon de aarde te drogen en Noach vond tekens van leven. 

       J(v12-19) Noach verliet de ark na nog eens 7 dagen.     

     I(v20-22) Noach offerde reine dieren aan JHWH.     

   H(Hst.9:1-7) JHWH gaf Noach instructies m.b.t. dieren, voedsel en de waarde van leven.

  G(v8-11) JHWH richtte Zijn verbond op met Noach en zijn nazaten.    

             F(v12-16) JHWH zal nooit meer al het leven vernietigen door een vloed. 

         E (v12-17) JHWH gaf de regenboog als teken van Zijn verbond met Noach.  

      D (v18-19) JHWH had Noach  behouden en verspreidde zijn nazaten over de aarde. 

    C (v20-24) De geslachtslijn van Cham, de vader van Kanaän, was corrupt en vervloekt. 

  B (v25-27) Noach profeteerde over zijn drie  zonen Sem, Kanaän en Jafeth. 

A (v9:28-10:1) Noach stierf 350 jaar na de vloed. De generaties van de zonen van Noach.. 

  JaH dacht aan Noach en deed een wind waaien 



Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A:  De genetische lijn van Adam tot aan Noach was niet verdorven door zonde. JHWH begon 

met hen opnieuw de mensheid op te bouwen. 

Niveau B:  Noach profeteerde  verschillend over zijn drie zonen gebaseerd op hun daden. 

Niveau C:  Hoewel de volledig verdorven en geweldadige mens van die tijd op aarde was vernietigd 

door de zondvloed,  werd de neiging om te rebelleren helaas in stand gehouden door de geslachtslijn 

van Cham in zijn zoon Kanaän. 

Niveau D:  Alle mensen van de aarde zijn afstammelingen van Sem, Cham en Jafeth. 

Niveau E:  Noach’s deel in het verbond met JHWH was om een ark te maken. Het deel van JHWH was 

het teken van de regenboog te geven om Zijn verbond voor eeuwig te herdenken met Noach. De 

instelling van het verbond was alleen afhankelijk van JHWH zelf. Noach moest alleen gehoorzamen. 

Niveau F : JHWH was vast besloten tot het ten uitvoer brengen van oordeel middels een vloed en 

belooft achteraf dat niet nogmaals op deze wijze te gaan doen. 

Niveau G:  JHWH bevestigde Zijn plan door een eeuwig durend verbond te maken met Noach en zijn 

nazaten. 

Niveau H:  JHWH wilde Zijn “kroon van de schepping” behouden en leerde Noach opnieuw over de 

heiligheid van het leven van de mens. Want juist vanwege onheiligheid  vernietigde JHWH bijna de 

gehele mensheid. JHWH gebood Noach en zijn zonen zich opnieuw te vermenigvuldigen en de aarde 

te vullen. JHWH onderwees om vlees zonder bloed te eten, en groenten. En om moordenaars te 

bestraffen met de doodstraf. De basis van de Torah (zegen of vloek)  werd hier (her)bevestigt.  

Niveau I:  Noach kende het verschil tussen reine en onreine dieren en wat nodig was om onze Heilige 

God te dienen die alle eer krijgt. 

Niveau J:  Noach had 7 dagen om zich voor te bereiden voor het verblijf in de Ark ten tijde van de 

vloed en 7 dagen om zich voor te bereiden op het verlaten van de ark. 

Niveau K:  40 dagen regen en 40 dagen van wachten waren nodig voordat een  teken van herstel 

gezien werd. De onreine raaf werd los gelaten en keerde nooit terug. De reine duif keerde eerst terug 

zonder teken van leven, de tweede keer met een blad, juist van de olijfboom en de derde keer vloog 

de duif vrij rond, 14 dagen nadat de ark was geopend. De olijfboom had het vloedjaar onder water 

overleefd. Een getuigenis van de kracht en het doorzettingsvermogen van een olijf. 

    



Niveau L:  Nadat de regen stopte, hield het water aan voor 150 dagen en gedurende deze tijd stond 

alles wat voordien leefde onder water. 

Centrale as:  JHWH hield Noach in leven door de vloed heen. Vervolgens deed JHWH een wind 

waaien over de aarde. Het woord hier dat gebruikt word voor wind is “ruach”- H7307: wind, adem of 

geest.  Dat is hetzelfde woord dat gebruikt word voor de Geest van JHWH die in Genesis 1:2 op de 

wateren zweefde.  Zoals de Geest van JHWH bij de aanvang van de schepping in Genesis over de 

wateren zweefde, zo zweefde de Ruach over de wateren bij de herschepping na de de zondvloed. 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der 

dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert. 

Bijzondere getallen in het zondvloed verhaal 

 De laatste 7 dagen vóór de aanvang van de vloed en voor het verlaten van de ark: Het 

getal 7 staat voor een bepaalde volheid en/of volmaaktheid en de daarbij behorende 

rust. 

 Er gingen 8 personen in de ark: acht staat voor een nieuw begin (het feest van de 8ste 

dag na het Loofhuttenfeest verbeeldt de eeuwigheid). 

 Ook het getal 17 (Genesis 7;11 en 8:4 ) wordt gebruikt als een periode ten einde loopt 

en een nieuwe situatie zich aandient. Een ander voorbeeld is Jozef die op zijn 17de 

naar Egypte werd verkocht (Genesis 37:2) en een aantal van de koningen van Israël 

regeerden 17 jaar. 

 40 dagen regen en 40 dagen wachten: periode van beproeving en kastijding. 

 Het zondvloed verhaal zit vol met de lengte-eenheid de el. Dit is een aparte studie 

waard. Het hele verhaal speelt zich af binnen 49 el. De 50ste el die je dan zou ver-

wachten is volgens de wijzen wat zich afspeelt in de onzienlijke wereld (b.v. F.Weinreb).  

 Noach kreeg 120 jaar de tijd om de ark te bouwen; de dagen van de in zonde gevallen 

mensheid – aan zichzelf overgeleverd, zijn 6 dagen of 6000 jaar en dat is 120 

jubeljaren. 

 We komen nog op het getal 150. 

Jesjoea waarschuwde dat tegen de tijd van de wederkomst van de Zoon des mensen, de 

mensheid opnieuw zal leven als in de dagen van Noach: Mattheüs 24: 36-39 

Het zal opnieuw een tijd zijn van geweld en geen respect voor het menselijk leven:  

2 Timotheüs 3:1-5 

 

Daniël profeteerde over “een tijd, tijden en een halve tijd” en spreekt over 1290 en 1335 

dagen. Daniël 12: 7-12 

Johannes profeteerde van de verdrukking van de heiligen over een periode van 42 maanden, 

dat is 1260 dagen: Openbaring 11:3, 12:6  Er zijn uitleggers die zeggen dat met 1260 dagen 



1260 jaren worden bedoeld en dat dit bijvoorbeeld strookt met de periode dat het Pausdom 

aan de macht was in Europa totdat Napoleon hier een einde aan maakte.   

Er zijn kalender onderzoekers die melden dat de omloopsnelheid van de aarde om de zon 

van 364 dagen vanaf de schepping (henoch kalender) ten tijde van de zondvloed versneld is 

naar 360 dagen omlooptijd. En dat is weer teruggebracht naar 365 dagen ten tijde van Hizkia 

(2 Koningen 20:1-11 en Jesaja 38:8). Diverse beschavingen beschrijven inderdaad in buiten-

Bijbelse bronnen dat in de 8ste eeuw BC de kalenders werden aangepast met 5 dagen extra. 

Als de zondvloed profetisch is voor het oordeel in de eindtijd dan zullen we er dus rekening mee 

moeten houden dat de aarde in de apocalyptische eindtijdrampen opnieuw in een omloopsnelheid 

van 360 dagen terecht zal kunnen komen!  De genoemde profetieën uit Daniel en Openbaring sluiten 

hier op aan. Die beschrijven die tijd immers als 42 maanden/ 1260 dagen.  1260 : 42  = 30 dagen per 

maand.  42 maanden van 30 dagen per maand  = 3 1/2 jaar, precies van 360 dagen  per jaar. Dat is 

dus een tijd, tijden en een halve tijd! 

 Ook Jesjoea zegt in Mattheüs 24:22 over de grote verdrukking: als de dagen niet ingekort worden..! 

En in vers 37 refereert hij dat het zal zijn als in de dagen van Noach! TOEN HET JAAR OOK INGEKORT 

WERD VAN 364/365 NAAR 360! De woorden inkorten en het refereren aan de zondvloed krijgen zo 

een diepere betekenis met enorme consequenties! 

 

Vele etnische groepen op aarde hebben een zondvloed verhaal overgeleverd waarin 8 

personen werden gered door verblijf in een ark. De regenboog is een blijvend getuigenis van 

de getrouwheid van JHWH aan Zijn eigen Woord. Het is een onderdeel van het 

eeuwigdurend verbond, gegeven aan Adam, Noach, later Abram, Mozes, David en de 

Messias. Het wacht op de definitieve vervulling in het verbond van vrede gedurende de 

regering van de Messias op aarde bij de wederkomst. JHWH zal de Messias als banier 

verheffen voor de volken en zoals de boog in de wolken zichtbaar is zo mogen we de Messias 

terug verwachten: Jesaja 11:10 en Handelingen 1: 7-10 

 

De mensheid krijgt 7 dagen (7000 jaar) de tijd om zich voor te bereiden op de eeuwigheid 

(de 8ste dag). JHWH zal geen gebruik meer maken van een watervloed om de goddeloze 

mensheid te straffen maar vuur*. 2 Petrus 3:3-7 Ook Jesaja 66:15-18 spreekt over 

vuuroordeel en noemt dit in relatie tot het eten van onrein voedsel. 

De onreine raaf bracht niets, maar de duif als typebeeld van de Heilige Geest  (o.a. Markus 

1:10) bemoedigde Noach. Het onderwijs in de Torah om geen onreine dieren te eten is nog 



steeds relevant. Het menselijk lichaam is zó gemaakt door onze Schepper dat het gezond 

blijft bij inname van rein voedsel en achteruitgaat bij inname van onrein voedsel. Wist u dat 

varkensvlees pas optimaal verteert bij een lichaamstemperatuur van 40 gr. Celsius  terwijl 

b.v. rundvlees te verteren is bij 33 gr. Celsius. Onreine dieren zijn bovendien geschapen om 

de leefomgeving te reinigen. Door onreine dieren te eten neemt de mensheid 

“schoonmakers” van het milieu weg uit het eco-systeem. Mede hierdoor vergiftigt de aarde 

omdat ze hierdoor minder in staat is haar eigen vuilnis op te ruimen. Leviticus 11, 20:25 en 

Deuteronomium 14:1-21, Jesaja 65: 1-4, Ook in het komende vrederijk gelden de wetten 

van reine en onreine dieren. 

Israël is de olijfboom en zal overleven ondanks lange periodes van verwoesting en 

tegenstand. Zoals een olijfboom tot de wortel kan worden teruggesnoeid en toch weer 

uitloopt, zo is het ook met Israel door de eeuwen heen: regelmatig bijna volledig 

teruggesnoeid maar toch weer op de een of andere wijze overlevend. De Messias zelf zal de 

olijfboom met zijn verschillende takken weer tot volle glorie herstellen volgens Romeinen 11 

 

JHWH zal Zijn volk (de vrouw/bruid) beschermen ten tijde van “de dag van JHWH”.  

Dat zal niet gebeuren door de zogenaamde “opname van de gemeente” maar op deze aarde, 

en wel “in de woestijn”. Openbaring 12: 6 en 13-17 

Het lichaam van de Messias is eerder geroepen om een licht te zijn in de duisternis en de 

medemens zo mogelijk uit het vuur te redden: Judas 1: 22 en 23  

*Hoe ziet het komende vuuroordeel er uit? Mogelijk spelen kometen en meteorieten hierbij 

een belangrijke rol – het hemelse sterrenleger. Een verdiepende studie op dit thema is 

mogelijk via de vertaling van het boek: the comets op God; te vinden op de website 

www.tesjoeva-gemeente.nl 

 

http://www.tesjoeva-gemeente.nl/

