
Wist je dat G-d aan alle niet-joden 
een verbond heeft gegeven als 

richtlijn voor hun leven? 
 

Het Noachidische verbond van de 7 G-ddelijke 
Geboden was aan Noach en zijn afstam-
melingen gegeven na de Zondvloed. Het 
maakt ook deel uit van de Torah, die Moses 
van G-d ontvangen heeft op de berg Sinaï, en 
werd de eeuwige bron die de gehele mensheid 
verplicht is voortdurend na te leven. Wanneer 
deze wetten goed bestudeerd worden, dan zal 
ontdekt worden dat zij een rijke bron van 
ethiek en spiritualiteit zijn, welke een 
betekenisvol doel aan het leven geven. 

AskNoah.org is een website waar we kunnen 
samenkomen om te leren over deze wetten, in 
het licht van de Chassidische leer. Het bevat 
lessen over de aard van de schepping, en onze 
belangrijke rollen als individuen en leden van 
brede gemeenschappen. We bieden ook 
netwerken aan met verdere informatie over 
Noachidische families en groepen wereldwijd. 
Contacteer ons via internet of e-mail: 
 

Ask Noah International 
(A 501c3 charitable organization) 

asknoah.org en asknoah.com 
Email: SevenLaws@asknoah.org 

__________________________________ 
 

Noachs Verbond van de Regenboog is het 
levend erfgoed voor alle niet-joden. 
Wanneer we ons potentieel vervullen door 
te leven naar dit verbond, dan wordt de 
Schepping spiritueel verheven om zijn 
beoogde doel te realiseren. Dit maakt van 
de wereld een prachtig juweel – een plaats 
waar G-d kan wonen! 

1. Aanbid geen enkele afgod: 

Geloof in de Enige G-d, want de essentie 

van het leven is geloof en vertrouwen 

hebben in de Schepper van het universum, 

accepterend wat Hij ons gebiedt, met 

ontzag en liefde. Hij is zich bewust van al 

onze daden, en Zijn voorzienigheid reikt 

over de gehele schepping. (Genesis 2:16) 

 

2. Misbruik de naam van G-d niet: 

Respecteer en prijs alleen G-d, want 

vertrouwen en loyaliteit zijn cruciaal in onze 

relatie met Hem. Weet dat G-d rechtvaardig 

is, maar dat we onze Schepper niet kunnen 

bevatten. Iemand zou zijn vrijheid van 

spraak niet moeten oprekken tot het 

uiterste om G-d te vervloeken. (Lev. 24:15) 

 

3. Pleeg geen moord en verwond niet: 

Respect voor al het menselijk leven 

beschermt ons voor extreem egoïsme en de 

gewelddadige neigingen die daarin ver-

scholen liggen. (Genesis 9:5-6) 

 

4. Ga geen verboden relaties aan: 

Respect voor heilzaam familieleven is de 

basis van gezonde gemeenschappen, landen 

en samenlevingen. Seksuele overtredingen 

leiden tot innerlijk, spiritueel verval. 

(Genesis 2:24) 

 

5. Steel niet: 

Respecteer de rechten van anderen. 

Inkomen en eigendommen zijn toegekend 

door G-d, dus we moeten proberen deze 

eerlijk te verkrijgen en niet door middel van 

diefstal. (Genesis 2:16) 

 

6. Eet geen vlees van een levend dier: 

Deze wet verbiedt het eten van vlees dat is 

genomen van een zoogdier of vogel terwijl 

zijn hart nog klopte. G-d gaf mensen 

heerschappij over de wereld, maar we zijn 

ook zijn verzorgers. We moeten geen 

onnodige pijn of lijden toebrengen aan ieder 
wezen. (Genesis 9:4) 

 

7. Maak rechtvaardige wetten en recht-

banken: Rechtvaardige rechtbanken en 

politie creëren een systeem voor de andere 

zes wetten, en brengen G-ds zegeningen 

over de samenleving. (Genesis 9:6) 

Dank G-d! 
 

De 7 Universele 
Geboden 

 

onderwijzen daden 
van vrede, goedheid 

en vriendelijkheid over 
de gehele wereld! 

 

 

 
Niet-Joden die geheel 

leven naar en de Thora’s 

7 wetten van Noach 

vervullen, krijgen een 

beloning voor eeuwig. 



Een Boodschap aan de Wereld 

van Rabijn Menachem. M. Schneerson (“de 

Rebbe”), Lubavitch International, v. 2, 1990, p. 3 

 

Bij uitleg van het doel van de Schepping, zeggen 

onze wijzen dat G-d, de Essentie van het Goede, 

de wereld heeft geschapen als gevolg van Zijn 

verlangen om goed te doen. Zoals het staat in 

Psalm 145, “G-d is goed voor allen, en Zijn 

barmhartigheid strekt zich uit over al Zijn 

werken.” Zoals het in de aard van het goede zit 

om goed te doen voor anderen, zo was de 

schepping van het universum een Hemelse uiting 

van goedheid. 

Daarom is het zo dat alles dat in de wereld 

voorkomt, zelfs het ogenschijnlijk slechte, zoals 

natuurrampen, uiteindelijk verlossend goeds in 

zich heeft. Evenzo, de negatieve neigingen in de 

mensen, die er in essentie naar verlangen om 

goed te doen, zijn slechts een mechanisme van 

G-ddelijk ontwerp, om een vrije keuze mogelijk te 

maken. Want wanneer G-d een wereld zou 

hebben geschapen die geheel en alleen goed 

zou zijn, zonder enige inspanning van de 

mensheid vereisend, dan zou er weinig tot geen 

waardering voor het goede zijn. 

In een individu zijn worsteling met het kwaad, 

zou de aanpak niet een van confrontatie moeten 

zijn. Door nadruk te leggen op het goede in 

mensen en de wereld, en door het positieve naar 

de voorgrond te brengen, wordt het kwade 

overmeesterd door het goede totdat het 

uiteindelijk verdwijnt. G-d heeft de wereld 

geschapen waarin Hij de mensen vrije keuze 

heeft gegeven, maar Hij heeft ons de middelen 

en de begeleiding gegeven die we nodig hebben 

om ons aan te moedigen om te kiezen voor het 

goede: een G-ddelijke morele code, een die 

ouder is dan alle menselijke codes, en de enige 

die een tijdloze en universele toepassing heeft 

voor een goede, morele beschaving. 

Deze G-ddelijke code, bekend als de 7 Wetten 

van Noach, stellen een objectieve definitie vast 

voor “goed”, die van toepassing is op alle 

mensen. Zoals de recente geschiedenis heeft 

uitgewezen, is een morele basis gebaseerd op 

de menselijke ideeën van goed relatief, subjectief 

en niet een en al overtuigend. Bovendien, zoals 

overduidelijk is voor opleiders en gezagsdragers, 

noch intimidatie, noch dreiging van bestraffing 

kunnen een diep gevoel van morele verplichting 

oproepen. Dit komt alleen van de geleerde 

kennis dat er een “Oog is dat alles ziet en een 

Oor dat alles hoort”, aan Wie wij verantwoording 

verschuldigd zijn. 

De Noachidische Code van 7 G-ddelijke wetten 

is aan Noach en zijn kinderen gegeven na de 

zondvloed. Deze code zou Noach en zijn 

kinderen, de voorouders van het menselijk ras, 

verzekeren dat de mensheid niet zou vervallen 

tot terug in een oerwoud. Deze wetten, die 

verordenen dat er rechtbanken worden opgezet 

en die afgoderij, godslastering, moord, incest, 

beroving en het eten van een ledemaat van een 

levend dier (dierenmishandeling) verbieden, zijn 

de basis van alle moraliteit. En door wetten die 

hiervan zijn afgeleid, reiken zij tot in alle 

aspecten van het morele gedrag.  

Een specifieke taak is om te onderwijzen in en 

om aan te moedigen tot het naleven van de 7 

Wetten onder alle mensen. De religieuze vrijheid 

van vandaag en de neiging naar meer vrijheid 

biedt ons de unieke gelegenheid om het naleven 

van deze wetten wijder te verspreiden. Want het 

is door naleving van deze wetten, die op zichzelf 

een uiting zijn van G-ds goedheid, dat de 

mensheid wordt verenigd en wordt samen-

gebonden door een gezamenlijke morele 

verantwoordelijkheid aan onze Schepper. Deze 

eenheid benadrukt vrede en harmonie onder alle 

mensen. 

Waarom zou je een Rechtvaardige 

niet-Jood willen zijn? 

Wat maakt het voor verschil wat voor een soort 

niet-Jood je bent en wie kan het wat schelen? Kijk 

immers naar alle chaos in de wereld van vandaag. 

En kijk naar alle mensen die er in de wereld zijn! 
 

Een groot leider van onze generatie zei dat het 

wel degelijk een verschil maakt om een 

Rechtvaardige niet-Jood te zijn. De Rebbe, 

Rabijn Menachem M. Schneerson, vertelde de 

wereld dat wij spoedig de komst van de 

rechtvaardige verlosser Moshiach (de Messias 

afstammend van Koning David) zullen 

meemaken zoals beloofd in Deuteronomium en 

de boeken van de Profeten. Hij drong er bij alle 

mensen op aan zich voor te bereiden door zich te 

sterken in het naleven van hun geboden. Voor 

niet-Joden zijn dit de 7 geboden die voor hen van 

toepassing zijn: de 7 Wetten die aan Noach zijn 

gegeven voor al zijn nazaten. Voor Joden zijn dat 

de geboden die voor hen van toepassing zijn. 

Beide sets van geboden zijn terug te vinden in de 

Torah en de Joodse Mondelinge Overdracht die 

door G-d is gegeven aan Moses op de Berg 

Sinaï. De G-ddelijke beloningen voor het naleven 

van de 7 Wetten, het leren van hun details en het 

aanmoedigen van hun acceptatie, zijn een 

erfenis voor alle niet-Joden. Deze vooruitgang 

zal geboekt worden door alle Joden en niet-

Joden die samenwerken langs deze twee paden, 

in de geest van vriendelijkheid en goedheid. 

 

Waak alstublieft over de heiligheid van deze brochure. 


