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Bedenk altijd: vreugde is niet iets bijkomstigs in je spirituele zoeken. Het is van levensbelang.
Rabbi Nachman van Bratzlav

Sjabbat 5 november 2016 / 4 chesjwan, Noach, Beresjiet/Genesis 6:9 – 11:32
Tanach: blz. 13 - 22
Haftara: Jesjaja 54:1 – 55:5
Tanach: blz. 892 - 894
Commentaar: Rebecca Schatz, student van de Ziegler School of Rabbinic Studies, de
Verenigde Staten
Oorspronkelijke Engelse tekst
_____________________________________________________

De regenboog is er alleen buiten
Volgende week zal ons land een nieuwe president kiezen. Een algemene angst voor het
onbekende hangt als een donkere wolk boven ons hoofd, als de muur van wolken vóór een
tornado. We weten nog niet waar die zal toeslaan of wanneer, en of dat überhaupt zal
gebeuren, maar de groene, donkere hemel doet ons vrezen voor wat er kan komen. Een
angstwekkend aspect van deze verkiezing is het schelden en labelen, en dat er totaal niet
wordt nagedacht wat het betekent om anderen op een verkeerde manier te karakteriseren in
een poging om mensen over te halen tot onze zienswijze. We worden allemaal geboren
zonder naam, karakter of verhaal. Als we eenmaal een naam hebben, beginnen we te leven
met een eigen identiteit en dan begint ons verhaal.

De naam van Noach is een profetie over de persoon die God hoopt dat hij zal zijn. De letters
waarmee Noach wordt gespeld, noen en chet, vormen het woord chen als zij worden
omgedraaid; chen kan worden vertaald met genade. Op welke manier kijken we binnen in
onszelf om het volledige wezen van onze naam te vinden en te handelen in overeenstemming
met die volledige betekenis? En hoe zit het met de naam van iemand wiens karakter haaks
staat, misschien zelfs op een gewelddadige manier, op de reputatie die zijn naam met zich
meebrengt
Wanneer we Noach ontmoeten, horen we dat hij een rechtvaardig mens is, de meest
rechtvaardige van zijn generatie, een man die met God wandelt. Hoewel dat een mooie
introductie is, is er zo’n gebrek aan details dat er wel heel weinig bewijs is voor het goede
karakter van Noach. We krijgen te horen dat Noach in God gelooft, dat hij naar Gods bevelen
luistert en dat hij Gods opdrachten naleeft, maar is dat genade?
„God zei tegen Noach ‘ga de ark binnen’” en Noach gehoorzaamt en brengt zijn familie en een
paar van elke soort aan boord. De Baal Sjemtov, een mystieke rabbijn uit de 17 e eeuw, leert
dat het Hebreeuwse woord voor ark, ‘tewa’ ook kan worden vertaald als ‘woord’. Daarom is
de Baal Sjemtov van mening, op basis van dit vers in hoofdstuk 7 van Beresjiet/Genesis, dat
dit ook kan betekenen ‘kom het woord binnen’. God vraagt Noach om het gebed ‘binnen te
gaan’ en de studie van de Tora op zich te nemen, en een heiligdom te vinden in betekenis en
heiligheid temidden van de storm van het leven. Ieder van ons heeft zijn eigen tewa, zijn
eigen ark, die we bouwen zodat we erop kunnen springen met alles wat belangrijk is voor ons
wanneer we moeten blijven drijven temidden van de krankzinnigheid van deze wereld. De
genade die Noach ten deel valt is niet alleen zichtbaar in zijn bereidheid en vaardigheid om
een ark te bouwen volgens Gods instructie, maar in zijn spirituele relatie met God.
God geeft Noach daarna de opdracht „uit de ark te gaan”. Op dat moment is de ark datgene
wat hem fysiek heeft gered, maar het wordt de metafoor voor Noach’s vermogen om dat wat
zijn heiligdom is geweest achter te laten. Het goddelijke bevel om weg te gaan is: gebruik dat
wat je in de ark hebt verworven en breng het in de wereld. Het is: leer de zegen van het
heiligdom, van veiligheid, liefde, familie, waarden en compassie en breng deze genade
naar/in de gebroken wereld.
Jij en ik hoeven ons niet bezig te houden met het bouwen van een concreet bestaande ark.
Het is onze taak om uit ons heiligdom te komen en de gaven en lessen van God te wereld in
te dragen. Na de storm is er een regenboog. Er is geen regenboog IN de ark. Er is slechts een
regenboog BUITEN de ark. Als jij een reden hebt om angstig te zijn voor wat er gaat komen,
bouw dan jouw spirituele relatie om tot een heiligdom en ga vervolgens uit dat heiligdom naar
buiten, en verspreid goedheid en genade. Zorg dat je je goede naam verdient. Stem (gericht
tot de Amerikanen, red.). En zorg ervoor dat je een regenboog ziet.
Sjabbat Sjalom

