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De aanleiding die er is om dit op onze site te plaatsen, is het vermelden van deze 
wetten door onze videoclip over Covid 19 door Prof. W. Veith. Deze professor haalde 
dit gegeven aan van deze wetten in zijn 
toespraak. Deze wetten zouden kunnen in 
werking treden nadat de NWO in acite treed.  
Deze wetten werden al jaren geleden door de 
Amerikaanse Pres. Bush aangenomen op hun 
bepaalde “Onderwijsdag”. Blijkbaar zou ook de 
huidige paus meestappen in dit plan. 
Daarin is sprake in deze wetten over 
onthoofding als doodstraf bij bepaalde 
overtredingen. Opmerkelijk zijn deze nieuwe 
toestellen al klaar. (Guillotines)   

De eerste opdracht die een mens heeft is om mens te zijn, mens zoals G'd dat 
bedoeld heeft. Dat wil zeggen dat hij niet voor het kwade maar voor het goede te 
kiezen. Dat een mens, als beschaafd mens in tolerantie met een ander mens kan 
leven. Dat minimum aan regels worden de Noachitische geboden genoemd.  Dat zijn 
de geboden die de Eeuwige aan Noach heeft gegeven (Gen. 9:1-8)  voor de opbouw 
van een goede samenleving. Een goede samenleving is een rechtvaardige 
maatschappij; een maatschappij zonder afgoderij, zonder godslastering, zonder 
bloedvergieten, zonder seksuele zonden, zonder diefstal, zonder het eten van een 
dier wat nog in leven is, en waarin wordt (mee)gewerkt aan een rechtvaardig 
rechtssysteem. 

  
Een Israëliet heeft daar en tegen de opdracht de absolute eenheid van G'd te weerspiegelen. 
Dat is een taak die veel verder gaat. 
  
De site http://www.Noachiden.nl, die veel informatie geeft over het ‘Noachitische 
gedachte goed’, verwoordt ze als het volgt: 
  

1. Afgoderij 
De essentie van de Zeven Wetten van Noach is het verbod op 
afgodenverering, ofwel afgoderij. Je ontkent de essentie van religie 
door een andere 'godheid' dan de Schepper te aanbidden. Voor ons is 
het verboden om enig schepsel te dienen of te aanbidden - geen mens, 
geen engel, geen plant, geen ster, noch de elementen (aarde, water, 
vuur en lucht), noch enig ding dat er van afgeleid kan worden. Om je 
aan het verbod op afgoderij te kunnen houden, zul je je bewust moeten 
worden van Gods eenheid.  

 

  



2. Godslastering 
Godslastering is het vervloeken van de Schepper of Zijn Naam 
gebruiken om iets van Zijn Schepping te vervloeken. We mogen de 
mogelijkheid van spraak en communicatie die God in ons gegeven 
heeft niet misbruiken. Godslastering is een uitdrukking van een 
onvolledig vertrouwen in God (of een onvolledig vertrouwen in Zijn 
Absolute Eenheid). Een typisch voorbeeld van dat type godslastering is 
de valse leer dat er twee krachten en twee koninkrijken zouden 
bestaan: die van God en die van Satan. Dat soort theologie ontkent dat 
alleen God Heer en Meester is over alles.  

  
3. Moord 

Het is voor ons verboden om te doden. Het is verboden om een mens 
te doden, zelfs een baby in de baarmoeder van zijn moeder (behalve in 
het extreme geval van het redden van het leven van de moeder). Als 
het er op aankomt om te doden of gedood te worden dan is het 
verboden te moorden, ongeacht de consequenties, het is ons niet 
toegestaan te moorden. Dat betekent dat als iemand opgedragen wordt 
een ander te doden of anders zelf met de dood geconfronteerd te 
worden (of een geliefde verwond of gedood te laten worden) het voor 
ons niet toegestaan is te doden. Als iemand achtervolgd wordt of in 
levensgevaar verkeert, mag je de achtervolger verhinderen. Maar zelfs 
in dat geval moet je bijzonder voorzichtig zijn om niemand te doden. 
Doden uit medelijden (euthanasie) en zelfdoding worden gezien als 
moord en zijn daarom verboden. De doodstraf (op een rechtvaardige 
manier uitgevoerd) is door God geboden en wordt niet gezien als 
moord - alleen bij executie mag er bloed vergoten worden.  

  
4. Verboden seksuele relaties     

Seksueel wangedrag is verboden. God heeft de mens geboden inzake 
goed seksueel gedrag en seksuele relaties. In de hele Schepping is er 
geen enkele regel die toestaat dat iemand deze geboden zou mogen 
breken vanwege zijn of haar 'seksuele geaardheid'. Rabbijn Yirmeyahu 
Bindman, auteur van The Seven Colors of the Rainbow, zegt: ‘Er 
bestaat niet zoiets als 'een echtbreker' of 'een homoseksueel', net 
zomin als dat er zoiets als 'een dief' bestaat.’ Als iemand er echt naar 
verlangt om te leven zoals God het wil, is hij in staat om de verleiding te 
weerstaan. De precieze wetten over incest, overspel, homoseksualiteit 
en zoöfilie zijn heel duidelijk en zouden nader bestudeerd moeten 
worden.  

  
5. Diefstal 

Het is verboden om geld of enig object te stelen (zowel levend - 
bijvoorbeeld een vrouw verkrachten of verleiden - als levenloos - 
bijvoorbeeld fysieke objecten of zelfs de tijd van een werkgever of het 
veroorzaken van fysieke of psychische schade) of om een persoon te 
ontvoeren. Het verbod op diefstal is misschien wel het allermoeilijkste 
gebod van de Zeven Geboden van Noach om te gehoorzamen. De 
mogelijkheid tot stelen dient zichzelf vrijwel onafgebroken aan.  

  



6. Deel van een Levend Wezen  
Dit verbod werd als laatste aan de mensheid gegeven. Het heeft niets 
te maken met fysieke gezondheid of hygiëne. Het heeft te maken met 
een geestelijke instelling omdat het eten van levend vlees (vlees dat 
van een levend dier is genomen) de belangrijkste oorzaak van 
wreedheid en egoïsme is. Zelfs het eten van een heel klein stukje 
levend vlees, of het nou gaar of rauw is, is een overtreding van het 
verbod. De bedoeling van dit verbod is niet om vegetarisme te 
bevorderen. Voor de zondvloed was het eten van alle soorten vlees 
verboden. Na de zondvloed zei God tegen Noach dat vlees toegestaan 
zou zijn, zolang er maar rekening gehouden werd met deze ene 
voorwaarde bij de bereiding ervan. Alle spijswetten in de thora hebben 
een diepe mystieke betekenis en het verbod op het eten van levend 
vlees wordt uitdrukkelijk genoemd, zoals geschreven in Bereishis 
(Genesis) 9:3-4: Al wat zich beweegt en levend is mogen jullie als 
voedsel gebruiken, evenals het groene kruid geef ik jullie alles. Maar 
vlees met zijn leven, zijn bloed, mogen jullie niet eten.  

  
7. Rechtbanken 

Mensen zijn verplicht rechtbanken op te zetten om zo de Zeven Wetten 
van Noach te kunnen handhaven. Het is immers zinloos om de Zeven 
Wetten 'wetten' te noemen als er geen rechtbanken zijn die ze op 
kunnen leggen wanneer dat nodig is. Het is echter erg moeilijk, zoniet 
onmogelijk, om dit gebod in Nederland in acht te nemen. De grondwet 
bijvoorbeeld, met haar 'vrijheid van godsdienst', maakt afgoderij de 
standaard. B'nei Noach zijn niet in staat om onder de wetten van het 
land rechtbanken op te zetten die straffen op zouden kunnen leggen 
voor het overtreden van de Zeven Geboden van Noach. Gelukkig 
kunnen rechtvaardige B'nei Noach in geval van een juridisch conflict in 
de meeste gevallen (uitgezonderd moord, doodslag en dood door 
schuld, welke onder de jurisdictie van het civiele gerecht vallen) naar 
een Beis Din gaan die halachisch bevoegd is om in zulke zaken te 
oordelen. Op deze manier kunnen B'nei Noach enkele aspecten van dit 
gebod vervullen.  

  
  
Het Noachitische gedachte goed is onlosmakelijk verbonden met het Joodse denken. 
Het komt er uit voort. Het gaat namelijk over het leven als goed mens vanuit het 
Joods denken. De Noachitische geboden komen uit de Thora.  
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