The Bible says that “Noah was a righteous man.”
Does this mean that Noah never committed a single
sin? What does it really mean to be righteous?

De Bijbel zegt dat "Noach een rechtvaardig man was."
Betekent dit dat Noach nooit een zonde beging? Wat
betekent rechtvaardig zijn eigenlijk?
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Noah the Righteous Man

Noach de Rechtvaardige

The Torah calls Noah a tzaddik ()צדיק, that is, “a
righteous man.” God spared Noah from the flood
because he “was a righteous man, blameless among
the people of his time” (Genesis 6:9). Righteousness
(tzedakah,  )צדקהimplies behavior conforming to an
ethical norm, that is, living by the rules of virtue and
morality. A righteous man conducts himself according
to ethical principles and treats others fairly and
impartially by the same standards.
A righteous person lives a life of obedience to God:
“Noah did according to everything God commanded
him, so he did” (Genesis 6:22). God makes the rules
which define morality. The Bible refers to breaking
God’s rules as sin. Righteousness is the opposite of
sin.
The LORD said to Noah, “Enter the ark, you and all
your household, for you alone I have seen to be
righteous before Me in this time” (Genesis 7:1). This
illustrates how the righteousness of a single person
can save others and even the whole world. The
righteousness of Noah saved his family and made a
future for humanity. In his merit, all humanity and life
on earth survived God’s judgment.

De Torah noemt Noach een tsaddiek ()צדיק, d.w.z. "een
rechtvaardig man." God spaarde Noach van de zondvloed, omdat hij "een rechtvaardig man was, onberispelijk
onder de mensen van zijn tijd" (Genesis 6:9). Gerechtigheid (tzedakah,  )צדקהhoudt gedrag in overeenstemming
met een ethische norm in, d.w.z. leven naar de regels van
deugd en goede zeden. Een rechtvaardig mens gedraagt
zich volgens ethische principes en behandelt anderen
eerlijk en onpartijdig volgens dezelfde normen.
Een rechtvaardig mens leeft een leven van gehoorzaamheid aan God: "Noach handelde naar alles wat God hem
geboden had, zo deed hij" (Genesis 6:22). God maakt de
regels die moraal definiëren. De Bijbel verwijst naar het
breken van Gods regels als zonde. Gerechtigheid is het
tegenovergestelde van zonde.
De HEER zei tegen Noach: "Ga in de ark, gij en heel uw
huishouden, want jou alleen Ik heb in deze tijd
rechtvaardig voor Mij gezien" (Genesis 7:1). Dit illustreert
hoe de rechtvaardigheid van een enkel iemand anderen
en zelfs de hele wereld kan redden. De gerechtigheid
van Noach redde zijn familie en bewerkte een toekomst
voor de mensheid. In zijn verdienste overleefde de hele
mensheid en het leven op aarde Gods oordeel.

God would have created the world even
for just one righteous man … The world
endures for even just one righteous man,
as it is said [Proverbs 10:25]: “But the
righteous is the foundation of the world.”
(b.Yoma 38b)

God zou de wereld zelfs voor slechts een
rechtvaardig mens hebben gemaakt ... De
wereld blijft zelfs bestaan voor maar één
rechtvaardige mens, zoals is gezegd [Spreuken
10:25]: "Maar de rechtvaardige is de basis van
de wereld" (b.Yoma 38b)

Does this mean that Noah was sinless? According to
the scriptures, there “is not a righteous man on earth
who continually does good and who never sins”
(Ecclesiastes 7:20), “for all have sinned and fall short
of the glory of God” (Romans 3:23).

Betekent dit dat Noach zondeloos was? Volgens de
Schriften "is er geen mens rechtvaardig op aarde, die
steeds goed doet en die nooit zondigt" (Prediker 7:20):
"Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid
Gods" (Romeinen 3:23).
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Judaism differentiates between the righteous man
(tzaddik) and the completely righteous man
(tzaddik gamur). Noah was righteous, not perfect.
The sages say that God saved Noah from the flood
because he found grace in the eyes of God—but
not because he deserved to be saved.
Righteousness does not demand perfection.
Instead, Judaism teaches that the righteous will
live by faith (Habakkuk 2:4). The writer of the book
of Hebrews associates Noah’s righteousness with
his faith in things not yet seen.

Het Jodendom maakt onderscheid tussen de rechtvaardige (tsaddiek) en de volledig rechtvaardige (tsaddiek
gamur). Noach was rechtvaardig, niet perfect. De wijzen
zeggen dat God Noach van de zondvloed redde, omdat
hij genade vond in de ogen van God, maar niet omdat hij
het verdiende om gered te worden. Gerechtigheid eist
geen perfectie. Het jodendom leert daarentegen dat de
rechtvaardige uit geloof zal leven (Habakuk 2:4). De
schrijver van het boek Hebreeën associeert Noachs
gerechtigheid met zijn geloof in de dingen, die nog niet te
zien waren.

By faith Noah, being warned by God
about things not yet seen, in reverence
prepared an ark for the salvation of his
household, by which he condemned the
world, and became an heir of the
righteousness which is according to faith.
(Hebrews 11:7)

Door het geloof heeft Noach, door God
gewaarschuwd over dingen die nog niet
zichtbaar waren, in eerbied de ark toebereid tot
redding van zijn huisgezin, waardoor hij de
wereld heeft veroordeeld, en werd een
erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het
geloof is. (Hebreeën 11:7)

Noah demonstrated his faith in the unseen by
obediently building the ark. His obedience
demonstrated that he possessed the fear of the
LORD: “In reverence [he] prepared an ark.” His
reverent obedience manifested his assurance of
things hoped for and his conviction of things not seen.
“Faith was working with his works, and as a result of
the works, faith was perfected” (James 2:22).
Therefore, he “became an heir of the righteousness
which is according to faith,” which is to say that he
believed God and it was reckoned to him as
righteousness.

Noach toonde zijn geloof in het ongeziene door de ark
gehoorzaam te bouwen. Zijn gehoorzaamheid toonde aan
dat hij de vreze des HEEREN bezat: "In eerbied maakte
[hij] de ark klaar." Zijn eerbiedige gehoorzaamheid manifesteerde zijn verzekering van de dingen die men hoopt
en zijn overtuiging van de dingen die niet gezien werden.
"Het geloof werkte bij zijn werken, en als gevolg van de
werken, werd het geloof volmaakt" (Jakobus 2:22).
Daarom is hij "een erfgenaam der rechtvaardigheid
geworden, die naar het geloof is", wat wil zeggen dat hij
God geloofde en het werd hem als gerechtigheid
aangerekend.
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