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Noach - ©j«b 
 

 
 

Bereesjiet 6:9-11:32 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lees de samenvatting van parsjat Noach. 
Beantwoord daarna de vragen. 

 
 
 
 
1. Vul de ontbrekende woorden in. 
 

Noach en zijn familie hebben ________________ dagen in de ark geleefd. 

Noach stuurt een ________________ op zoek naar droge grond. Hij weet dat de 

________________ voorbij is als de ________________ met een ________________ 

terugkeert. Als Noach met zijn familie en ________________ de ark verlaat bouwt hij 

een ________________ en brengt ________________. Als teken van 

________________ tussen God en de mensen verschijnt er een ________________. 

 
2. Waarom besluit God Noach met zijn familie te redden? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
3. Alle bewoners van de aarde spreken in het land Shinear één taal met dezelfde woorden. 

Welke taal is dat volgens jou geweest? Leg je antwoord uit. 
 

________________________________________________________________________ 
 

Toen zeiden ze: “Kom, laat ons een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot in 
de hemel reikt, zo maken wij ons een naam zodat we niet over de hele wereld verspreid 
worden.” Bereesjiet 11:4 
 

4. Waarom is het voor deze mensen zo belangrijk om bij elkaar in een stad te wonen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
5. Waarom willen zij volgens jou een toren bouwen, die reikt tot in de hemel? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
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De parasja verklaard … 

 
 
In het begin van de parasja staat: “Noach was een rechtschapen 
man, onberispelijk was hij onder zijn tijdgenoten”. Is dat niet een 
beetje vreemd? Je leeft toch altijd onder je eigen tijdgenoten, dus 
je kunt moeilijk rechtvaardig en onberispelijk zijn in de generatie 
van iemand anders?! 

 
 
 
Jouw antwoord: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Volgens Rasji (= Rabbi Sjlomo Jitzchaki, 11de eeuw) kun je de toevoeging uh¨,«r«sC,, 
wat onberispelijk onder zijn tijdgenoten betekent, op twee manieren uitleggen. 

Sommige van onze geleerden leggen het in het voordeel van Noach uit. Zij vinden het 
iets positiefs, omdat het heel moeilijk is om een uitzondering te zijn en niet mee te doen 
met de rest. Als Noach in een tijd met veel rechtvaardige mensen zou leven, zou hij een 
nog grotere rechtvaardige oftewel eh¦Sm zijn. 

Anderen leggen het in zijn nadeel uit. Zij vinden dat het juist iets negatiefs over Noach 
vertelt. Hij leefde in een generatie die heel slecht was. Hij wordt een tsaddiek genoemd, 
omdat hij zich beter gedroeg dan de andere mensen. Maar als hij in de tijd van Avraham 
zou hebben geleefd, zou niemand Noach een tsaddiek hebben genoemd. 
 

?
 
 

van de week 

Alle dieren van de aarde, alles wat langs de hemel vliegt, alles wat zich over de aarde 
beweegt en alle vissen van de zee zullen vreselijk bang zijn voor jullie. Ze worden jullie 
in handen gegeven. Bereesjiet 9:2 
 

Heb jij huisdieren? Hoe ga jij om met dieren (hond, konijn, karper, mug, 
spin, enzovoort)? Hebben dieren reden om bang voor jou te zijn? 

 
 
 

Heb jij jouw antwoord al op het prikbord van JELED geplaatst? 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad? 
Nee, op naar parasja Lech Lecha. 
Ja, stel je vraag aan JELED. 
 

Stuur een e-mail met de vraag naar edu@nik.nl en je krijgt vanzelf antwoord. 
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Midrasj 
 
Volgens de midrasj heeft Noach er 120 jaar over gedaan om de ark te 
bouwen. Waarom duurde dat zo lang? 
Op het moment dat Noach van God de opdracht krijgt om een ark te 
bouwen, gaat hij meteen bomen planten. De mensen vragen hem 
waarom hij dat doet. Noach antwoordt dat God een grote 
overstroming over de aarde zal brengen, omdat de mensen zich niet 
aan Zijn geboden houden. Noach vertelt dat hij opdracht heeft 
gekregen om een ark te bouwen en dat hij daarin samen met zijn 
familie blijft, totdat de overstroming voorbij is. De mensen vinden het 
een goede grap en lachen hem uit. Niemand neemt hem serieus. 

 
1. Waarom wordt Noach volgens de Midrasj uitgelachen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Steeds opnieuw krijgt Noach dezelfde vragen: als hij de bomen water geeft, als hij ze 
omhakt en er planken van zaagt, als hij begint met het bouwen van de ark. En iedere 
keer weer geeft hij hetzelfde antwoord. Maar de mensen geloven Noach niet en gaan 
door met zich te misdragen. Totdat de grote watervloed begint … 

2. De mensen vragen Noach keer op keer waarmee hij bezig is. En iedere keer weer 
geeft hij hetzelfde antwoord. Waarom denk je dat hij dat doet? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
3. Ben jij wel eens in een situatie beland waarin je de enige was, die ergens niet aan 

mee wilde doen? Waarom wilde je niet met de andere kinderen meedoen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
4. Wat heb je toen gedaan? Hoe reageerden de andere kinderen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Wo  ordzoeker 
 

verbond beriet ,h¦rC 
generatie dor rIS 
olijf zajiet ,°h³z 
duif jona v²bIh 
watervloed maboel kUC©n 
toren migdal k©S±d¦n 
stad ier rhg 
rechtvaardige tsadiek eh¦Sm 
regenboog kèsjet ,¤J¤e 
ark teeva vch¥T 

 
 
Kun jij zien welke woorden het zijn? 

1. Zet eerst de letters in de goede volgorde. 

2. Schrijf daarna het Nederlandse woord in het grijze vak naast het Hebreeuwse woord 

met dezelfde betekenis. 
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