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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. 


