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Why does God punish sin? Why does He care what
we choose to do? Why should our personal choices
be judged?

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Noach (נח | Noah) 
 Torah: Genesis 6:9-11:32
 Haftarah: Isaiah 54:1-55:5
 Gospel: Luke 1:5-80

Fixing a Broken World
Human evil grieves God's heart. God is not
peering down on the planet making observations
like a dispassionate astronaut. Neither is He
watching us like a man sitting on a sofa watching
a football game. Rather, He is like a Father who
observes the behavior of His children. He is like a
king taking note of how events unfold in his
kingdom.
When a father sees his children involved in self-
destructive behaviors, it grieves him. When a king
sees his subjects living in open rebellion against him,
it angers him. As God observed humanity in the days
of Noah, He was saddened to see the rampant
wickedness of His creations. He saw that every
human heart harbored evil. "The LORD was sorry
that He had made man on the earth, and He was
grieved in His heart" (Genesis 6:6).

Then God said to Noah, "The end of all flesh has
come before Me; for the earth is filled with violence
because of them; and behold, I am about to destroy
them with the earth." (Genesis 6:13)

The Bible says that the wages of sin are
death (Romans 6:23). Sin affects the world
around us. It affects others around us. For
example, an alcoholic might suppose that his
drinking problem is his own business. But
when he abuses his wife and children, it is
their problem. When he can't perform at
work, it is his employer's problem. When he
loses his job, it is his creditors' problem.
When he can no longer afford to take care of
his family, it is the community's problem. Our
sins touch the lives of everyone around us.
They pollute the spiritual environment of our
world.
Human beings are naturally selfish creatures. We
rarely consider the consequences that our
choices have on others. In the days of Noah, the
violent man never stopped to say to himself, "My
violence is making this world worse. My sins are
hurting the whole of humanity." Each time we sin,
no matter how private and personal we imagine

Waarom bestraft God de zonde? Waarom maakt het
Hem wat uit wat wij verkiezen om te doen? Waarom
moeten onze persoonlijke keuzes beoordeeld worden?

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Noach (נח | Noah) 
 Torah: Genesis 6:9-11:32
 Haftarah: Jesaja 54:1-55:5
 Evangelie: Lukas 1:5-80

Een Gebroken Wereld Repareren
Menselijk kwaad maakt Gods hart verdrietig. God zit
niet naar de planeet te staren en observaties te maken
als een ontmoedigende astronaut. Hij bekijkt ons ook
niet als een man in een zetel die naar een voetbal-
wedstrijd kijkt. Maar Hij is als een Vader die het gedrag
van Zijn kinderen waarneemt. Hij is als een koning die
vaststelt hoe gebeurtenissen zich in zijn koninkrijk
ontvouwen.
Wanneer een vader zijn kinderen zelfvernietigend
gedrag ziet vertonen, doet het hem hartpijn. Als een
koning zijn onderdanen openlijk in rebellie tegen hem
ziet, beangstigt het hem. Toen God de mensheid in de
dagen van Noach bezig zag, was hij verdrietig om de
onheilspellende boosheid van zijn schepselen. Hij zag
kwaad in ieder menselijk hart. "De HEERE had spijt
dat Hij de mens op de aarde had gemaakt, en Hij was
bedroefd in zijn hart" (Genesis 6:6).

Toen zei God tegen Noach: "Het einde van alle vlees
is voor Mij gekomen, want de aarde is vervuld van
geweld vanwege hen, en zie, Ik zal ze met de aarde
vernietigen." (Genesis 6:13)

De Bijbel zegt dat dood het loon van de zonde is
(Romeinen 6:23). Zonde heeft invloed op de wereld om
ons heen. Het heeft anderen om ons heen beïnvloed.
Bijvoorbeeld; een alcoholist kan vermoeden dat zijn
drinkprobleem enkel hemzelf aangaat. Maar als hij zijn
vrouw en kinderen misbruikt, is het hun probleem.
Wanneer hij niet op het werk kan presteren, is dat het
probleem van zijn werkgever. Wanneer hij zijn baan
kwijt raakt, is het zijn schuldeiser z’n probleem. Als hij
zich niet meer kan veroorloven om voor zijn familie te
zorgen, is dat het probleem van de gemeenschap. Onze
zonden raken het leven van iedereen om ons heen. Zij
verontreinigen de geestelijke omgeving van onze
wereld.
Mensen zijn van nature egoïstische wezens. We
hebben zelden oog voor de gevolgen die onze keuzes
op anderen hebben. In de dagen van Noach hield de
gewelddadige mens nooit op tegen zichzelf te zeggen:
"Mijn geweld maakt deze wereld erger. Mijn zonden
bezorgen de gehele mensheid leed." Elke keer als we
zondigen, hoe privé en persoonlijk we ons de zonde ook
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the sin to be, we contribute to the destruction of
the world.
God punishes sin. For Him to leave sin unpunished
would be unjust.
Think of it this way. Suppose there was a murder
trial. The defendant was proven guilty. The jury
returned a guilty verdict, but the judge, being a
kindly fellow, dismissed the verdict, saying, "Well,
the poor bloke is probably sorry. I don't think we
need to punish him." Everyone would be outraged
at the travesty of justice.
Yet people want to imagine God like that. We
don't like to think of God as a punisher of sin.
We want Him to just look the other way, like a
kindly old grandfather who winks at the
misdeeds of his grandchildren. The Bible says,
"Righteousness and justice are the foundation of
[God's] throne" (Psalm 89:14). In other words,
God's kingdom is founded upon justice. Since
God is the very standard of justice, He cannot
be unjust.
This is the problem with sin. It begets judgment. In
the days of Noah, the sin of humanity was so
great that justice demanded God take action
against it. The easiest thing for God to do would
have been to simply will the universe out of
existence. He could have just shut the entire thing
down and started over with a new creation.
Instead, He chose to try to fix the world.
In Judaism, "fixing the world" (tikkun olam,  תקון
 is an important concept. The world is (עולם
broken, and it needs to be fixed. Whenever we
apply our efforts to doing good by alleviating
human suffering, standing up for justice,
making peace in the midst of strife, and
choosing to do right instead of wrong, we are
fixing the world. As we make the world a
better, more godly place, we are restoring it to
God's original intent.

voorstellen, dragen we bij aan de vernietiging van de
wereld.
God bestraft de zonde. Want voor Hem zou het
onrechtvaardig zijn de zonde ongestraft te laten.
Bekijk het zo. Stel dat er een moordproces was. De
verweerder werd schuldig bewezen. De jury heeft een
schuldig verdikt uitgevaardigd, maar de rechter, een
vriendelijke kerel, heeft de uitspraak afgewezen,
zeggend: "Wel, de arme gozer heeft waarschijnlijk spijt.
Ik denk niet dat we hem moeten straffen." Iedereen zou
woedend zijn bij de karikatuur van gerechtigheid.
Toch willen mensen zich God zo voorstellen. We
houden er niet van God als een bestraffer van de zonde
te zien. We willen dat Hij de andere kant opkijkt, net als
een vriendelijke oude grootvader die en knipoog maakt
bij de misdaden van zijn kleinkinderen. De Bijbel zegt:
"Gerechtigheid en recht vormen de basis van [Gods]
troon" (Psalm 89:14). M.a.w., Gods koninkrijk is
gebaseerd op gerechtigheid. Omdat God de echte
standaard van gerechtigheid is, kan Hij niet onrecht-
vaardig zijn.
Dit is het probleem met zonde. Het vraagt om oordeel.
In de dagen van Noach was de zonde van de mensheid
zo groot dat de gerechtigheid een actie van God
vereiste. Het gemakkelijkste ding voor God om te doen
zou zijn geweest om gewoon het universum te laten
ophouden te bestaan. Hij zou het hele ding kunnen
stopzetten en met een nieuwe schepping beginnen.
Maar Hij koos ervoor om de wereld te repareren.
In het Judaïsme is “repareren van de wereld” (tikkun
olam, תקון עולם) een belangrijk concept. De wereld is 
gebroken, en die moet gerepareerd worden. Wanneer
we ons inspannen om goed te doen door mensenlijden
te verlichten, op te komen voor gerechtigheid, vrede te
brengen te midden van de strijd, en ervoor te kiezen om
het juiste in plaats van het verkeerde te doen, zijn we de
wereld aan het repareren. Als we de wereld tot een
betere, meer goddelijke plaats, maken, herstellen we die
naar Gods oorspronkelijke bedoeling.


