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▪ Genesis 6:
• aanleiding v.d. zondvloed
• de bouw van de ark

▪ Genesis 7:
• de zondvloed

▪ Genesis 8:
• de afnemende wateren
• Noach en de zijnen uit de ark

▪ Genesis 9:
• een nieuw begin... 



8:21,22
9:1
9:2-6
9:7
9:8-17

Gods verbond met Noach
vruchtbaarheid van de mens

nieuwe volmachten van de mens
vruchtbaarheid van de mens

Gods verbond met Noach

structuur Genesis 8:21-9:17



Genesis 9

1 En God zegende Noach en zijn zonen, 
en Hij zei tot hen: 
wees vruchtbaar 
en wordt talrijk 
en vervul de aarde!

herhaling Gen.1:28



Genesis 9

2 En jullie vrees, 
en jullie verschrikking
is over al het gedierte van de aarde, 
en over al het gevogelte van de hemelen; 
in al wat zich op de aardbodem roert, 
en in alle vissen van de zee; 
zij zijn in jullie hand gegeven.

Gen.1:26,28: de mens beheerst het gedierte
nu moet de mens vrees en schrik inboezemen  



Genesis 9

3 Al wat zich roert, dat levend is, 
is voor jullie tot voedsel zoals het groene kruid. 
Ik geef jullie alles.

voorheen was de mens vegetarisch, 
nu wordt hij een omnivoor 
▪ de mens doodde wel dieren maar at ze niet;
▪ geen onderscheid tussen rein en onrein

• > onderscheiding had betrekking op offers 



Genesis 9

4 Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, 
zullen jullie niet eten. 

in Hand.15:20 wordt deze bepaling 
herhaald: het geldt voor alle mensen  



Genesis 9

5 En voorwaar, Ik zal jullie bloed, 
[het bloed] van jullie zielen opeisen; 
van de hand van elk dier zal Ik het opeisen; 
ook van de hand van de mens, 
van de hand van een mans broeder 
zal Ik de ziel van de mens opeisen.

= het bloed van de mens eist God op 



Genesis 9

5 En voorwaar, Ik zal jullie bloed, 
[het bloed] van jullie zielen opeisen; 
van de hand van elk dier zal Ik het opeisen; 
ook van de hand van de mens, 
van de hand van een mans broeder 
zal Ik de ziel van de mens opeisen.

God eist zowel van dier als mens 
de ziel op die een mens doodt



Genesis 9

6 Wie het bloed van de mens vergiet, 
diens bloed zal door de mens worden vergoten, 
want in Gods beeld maakte Hij de mens.

een nieuwe bepaling: 
God eist wraak voor bloedvergieten van de mens
▪ veronderstelt rechtspraak 

= de essentie van de overheid;
▪ Rom.13: hier de instelling v.d overheid

als wreekster met een zwaard



Genesis 9

6 Wie het bloed van de mens vergiet, 
diens bloed zal door de mens worden vergoten,
want in Gods beeld maakte Hij de mens.

niet het dier maar de mens is gemaakt 
naar Gods beeld (= Christus; Kol.1:15)



Genesis 9

7 Maar jullie, wees vruchtbaar, 
en wordt talrijk; 
wemel overvloedig op aarde, 
en wordt talrijk daarop.

werd ongeveer 4500 jaar geleden gezegd:
▪ eind 2022: 8 miljard (8.000.000.000) mensen



Genesis 9

8 En God zei tot Noach, 
en tot zijn zonen met hem, zeggende:



Genesis 9

9 En zie! Ik richt mijn verbond met jullie op 
en met jullie zaad na jullie,

m.a.w. alle mensen sindsdien



Genesis 9

10 en met elke levende ziel die met jullie is, 
het gevogelte, het vee
en elk wild gedierte van de aarde met jullie, 
allen die uit de ark gegaan zijn, 
elk dier van de aarde.

vergl. uitgebeeld in de vier levende wezens 
(Openb.4:6,7):
1. mens (jullie)
2. adelaar (gevogelte)
3. kalf/rund (vee)
4. leeuw (wild gedierte)



Genesis 9

11 En Ik richt mijn verbond met jullie op 
dat nooit meer alle vlees 
zal worden uitgeroeid door de wateren
van de zondvloed 
en er geen zondvloed meer zal zijn, 
om de aarde te gronde te richten.

= een eenmalig gericht



Genesis 9

12 En God zei: dit is het teken van het verbond, 
dat Ik geef tussen Mij en tussen jullie, 
en tussen alle levende ziel, die met jullie is, 
tot aeonische generaties. 

'verbonden' zijn in de Bijbel nooit 
individueel maar altijd met families 
(Noach, Abraham, David);

"aeonische generaties" = al de 
generaties in de loop van de aeon



Genesis 9

13 Mijn boog geef Ik in de bewolking; die zal zijn 
tot een teken van het verbond 
tussen Mij en tussen de aarde.

kennelijk (!) had het voorheen niet geregend 
op aarde maar werd de aarde (nog steeds ) 
bevochtigd door damp (Gen.2:6)



Genesis 9

14 Wanneer Ik dan bewolking 
over de aarde breng 
en de boog verschijnt in de bewolking,

= de regenboog met zeven kleuren





Genesis 9

15 dan zal Ik Mijn verbond gedenken, 
dat tussen Mij en tussen jullie is 
en tussen alle levende ziel van alle vlees; 
en de wateren zullen niet meer 
tot een zondvloed zijn, 
om alle vlees te gronden te richten.



Genesis 9

16 Als de boog in de bewolking zal zijn, 
zo zal Ik hem zien
om te gedenken aan het aeonisch verbond 
tussen God en tussen alle levende ziel, 
van alle vlees, dat op de aarde is.

= de regenboog herinnert God ons aan zijn 
aeonisch verbond met "alle levende ziel"



Genesis 9

17 En God zei tot Noach: 
dit is het teken van het verbond 
dat Ik opricht tussen Mij 
en tussen alle vlees dat op de aarde is.

dit was het begin van huidige aeon* -
wij leven tegen het einde van de aeon

* Ef.2:2 "de aeon van deze wereld"


