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Dit boek is opgedragen ter nagedachtenis en verdienste aan
mijn vader en leraar משה דוד בן אלכסנדר יצחק הלוי ז״ל,
Dr. Melvin David Altman, die zijn levenswerk besteedde
aan gesprekken en reizen over de hele wereld om te leren
en te onderwijzen.
Door de werkzaamheden die mijn vader voor zijn bedrijf
deed, kende hij de middelen en technische vaardigheden
van bijna elk land ter wereld. Dit stelde hem in staat om elk
gebied te voorzien van de dingen die nodig waren in ruil
voor dingen die er in overschot waren. Daarnaast hielp hij
hen om deze middelen optimaal te benutten.
Hij gebruikte zijn contacten zowel in het bedrijfsleven als
bij de overheid over de hele wereld om vrede, begrip en
liefde te verspreiden. Ik heb voor hem gewerkt toen ik
opgroeide en ik ondervond dat dat hij met veel mensen in
de industrie en bij de overheid vriendschappen kon sluiten,
bijna overal waar hij kwam.
Ik ben me er terdege van bewust dat zijn werk en passie
voor universele vrede en het delen daarvan nog steeds
invloed hebben op en vorm geven aan de dingen die
vandaag de dag gebeuren, en het gaf me inspiratie bij het
maken van dit boek.
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We keken naar de bomen,
zonder huis, straat of licht.
Toen, een paar maanden later,
waren er nieuwe huizen – wat een mooi gezicht!
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We zagen grote groene velden,
met alleen maar gras op de grond.
Toen, een paar maanden later,
zagen we er grote gebouwen, overal in’t rond.
2

Kwamen ze zomaar tevoorschijn?
Of groeiden ze uit een rots die lag in de wei?
Nee! Er was een Bouwer die zorgvuldig met zijn
ontwerp omging, dat weten wij.
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Op bijna dezelfde manier ontstond deze wereld en
dat ging niet per ongeluk.
Alles is bedachtzaam gepland en met zorg ontworpen,
dat is duidelijk.
4

De Bouwer van de wereld is G-d
Alles is gemaakt door Zijn doen
Hij let altijd waakzaam op
zomer, herfst, winter, lente; in elk seizoen!
5

1. Geloof in G-d:
2. Respecteer en prijs G-d:
3. Respecteer het leven:
4. Respecteer de familie:
5. Respecteer de dingen van anderen:
6. Respecteer dieren:
7. Zorg voor goede wetten en rechtbanken:

Toen Noachs familie de Ark uitging
gaf G-d hun zeven speciale regels om te bewaren.
Zodat al hun kinderen in vrede zouden leven,
en niet zoals eerst, toen de mensen dwazen waren.
13

Als we G-ds regels volgen
En allen leven zoals het moet,
Zal G-d ons belonen met een wereld
van overvloedig, prachtig, goed.
Een wereld met genoeg voedsel,
waar niemand meer van honger beeft.
De rechtbank heeft geen rechter nodig want alle
regels worden nageleefd.
62

Met de Wetten van Noach hebben we de sleutel
om een probleemloze wereld te maken.
Het is aan jou en mij om onze vrienden en familie met
deze boodschap te raken.
Een gebedshuis voor alle volkeren,
zal dan in Jeruzalem weer staan.
De plaats waar G-ddelijkheid zal wonen,
met wonderen die elke verbeelding te boven gaan!
63

De koning Moshiach uit Davids lijn
zal G-ds wijsheid onderwijzen, overal en hier.
Want hiertoe werd de wereld geschapen,
En wanneer JIJ helpt, maak jij G-d fier!
64

Naast de Zeven Universele Geboden zijn er verplichtingen die gelden voor de hele mensheid
omdat ze logisch zijn en de wegen van oprecht gedrag zijn. Zoals het eren van de ouders of
vriendelijkheid en liefdadig zijn.1
Ieder mens heeft natuurlijke eigenschappen en er zijn andere eigenschappen die je krijgt door je
eraan te wennen om ze regelmatig te doen. Een persoon moet altijd zijn eigenschappen
evalueren en ernaar streven om ze op het juiste pad te brengen. Je moet jezelf naar waarheid
evalueren om te bepalen of je handelt zoals een rechtvaardig persoon zou doen en je zou jezelf
moeten corrigeren om te handelen op een manier die gunst vindt in de ogen van G-d en in de
ogen van mensen.
Het is een mens verboden om leugens te vertellen, of op een gladde en aanlokkelijke manier te
handelen om iemand te misleiden of over te halen. Je moet niet het éne zeggen en het andere in
je hart denken.
Iemand zou zijn hart en het geheel van zijn gedrag moeten richten op één doel, namelijk zich
bewust worden van G-d en te onderzoeken hoe hij dicht bij Hem en Zijn rechtvaardige wegen
kan zijn.
De volgende verplichtingen rusten logischerwijs op de hele mensheid. Sommigen ervan zijn
ook verplicht vanwege hun relatie tot een reeds bestaande universele wet.

Het erkennen van G-d in de wereld: danken voor het goede, bidden
voor wat je nodig hebt.
We zien dat een deel van de verplichting om in G-d te geloven en G-d te erkennen de
verplichting is om je verstand met je gevoelens te verbinden, om jezelf ertoe te brengen om G-d
lief te hebben en te vrezen en een verplichting om G-ds uitdrukkelijke wil te aanvaarden en te
vervullen (de Noachidische wetten).4 Het belangrijkste onderdeel van deze dienst van hart en
geest is gebed.1 Daarom moet je altijd tot G-d bidden, verzoeken aan Hem te doen voor al je
noden en je moet Hem altijd danken en prijzen naar je vermogen.

Eer en respecteer ouders: help ze en maak ze trots op je.
Het is een intellectueel verplichte wet voor iemand om zijn ouders te eren en te respecteren.4

Liefdadigheid: mensen in nood helpen.

Hoewel sommige autoriteiten zeggen dat iedereen verplicht is om liefdadigheid te
geven, zijn zelfs degenen die niet zeggen dat het een expliciete universele wet is, het
ermee eens dat het een verplichting is als onderdeel van de noodzaak om een

1

Gebaseerd op Rambam, Wetten van Gebed 1:1
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beschaafde wereld te creëren door anderen te beschermen en te helpen.2 Een
gemeenschap die de armen negeert is vergelijkbaar met de historische steden Sodom
en Ammorah (Gomorra) en zal uiteindelijk worden vernietigd zoals zij vernietigd
werden.

Wees niet jaloers: je moet niet de spullen van iemand anders willen nemen.

Je bent verplicht om uiterst voorzichtig te zijn met betrekking tot het verbod op
diefstal, aangezien er veel details zijn en het de aard van iemand is om het geld van
anderen te begeren. Daardoor bedriegt zijn kwade neiging hem met verschillende
excuses waarom het is toegestaan.
Daarom moet je je extra inspannen om voorzichtig te zijn met dit verbod. Een mens is
verplicht om over zijn daden na te denken, om zo te voorkomen dat hij per ongeluk tot
diefstal komt, aangezien dit naar alle waarschijnlijkheid zal gebeuren als men niet
voorzichtig is.

Wees aardig: kwets andermans gevoelens niet.
Respecteer iedereen: zo wil je dat anderen jou behandelen.
Net zoals het verboden is om iemand kwaad te doen (als onderdeel van het verbod op
moord), is het ook verboden om een ander leed te berokkenen door zijn uitspraken. Dit is
moreel en logisch bindend, zoals Hillel zei, als samenvatting van de hele Tora, zie3 "Wat
hatelijk is voor jou, doe dat niet aan je vriend."
Men moet altijd proberen om iedereen te respecteren, hem eer te bewijzen en te spreken
over zijn eervolle eigenschappen en daden, maar niet over zijn schandelijke
eigenschappen en daden. Veel gevechten in de wereld worden veroorzaakt door mensen
die verhalen, roddels en laster over anderen verspreiden.
De Wijze Ben Zoma zei4 “Wie is wijs? Iemand die van iedereen leert... Wie is sterk?
Iemand die zijn [slechte] neiging bedwingt... Wie is rijk? Iemand die blij is met zijn lot...
Wie wordt geëerd? Iemand die anderen eert…”

2

Likutei Sichot deel 5, blz. 160.
Traktaat Shabbat 31a
4
Mishnah Avot ( Ethics of the Fathers) 4:1
3
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Websites:
Ask Noah International:
https://asknoah.org

Institute of Noahide Code:
https://noahide.org/

The Noahide Academy of Jerusalem:
https://www.noahideacademy.org/

Dutch Noahide Community:
https://dutchnoahidecommunity.nl/

YouTube:
Ask Noah video:
https://asknoah.org/video

Boeken en links om ze aan te schaffen:
“Let My World Survive”
https://www.feldheim.com/let-my-world-survive.html

“Go(o)d for You: The Divine Code of 7 Noahide Commandments”
https://asknoah.org/books/good-for-you-noahide-code

“The Path of the Righteous Gentile:
An Introduction to the Seven Laws of the Children of Noah”
https://www.amazon.com/Path-Righteous-Gentile-IntroductionChildren/dp/087306433X/ref=sr_1_2
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Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op mij voor eventuele fouten,
weglatingen of onjuiste vermeldingen in dit boek:
Eerst en vooral dank ik de Al-Machtige Die mij gezegend heeft om dit werk te
kunnen samenstellen.
Ik dank mijn vrouw, mijn Eishes Chayil, Sara Chana, voor het mij toestaan van
de tijd, de middelen, en de algemene bekwaamheid om dit project te voltooien.
Zoals bij elk boek waaraan ik heb gewerkt, leidde haar aanmoediging en begrip
mij tot een duidelijker formulering en uitleg dan ik op eigen kracht had kunnen
bereiken.
Ik wil Avraham Frank, de directeur van het internationale project voor een
Moment of Silence in openbare scholen, bedanken voor zijn aanmoediging bij
het schrijven van dit boek.
Ik wil ook Dr. Michael Schulman bedanken, uitvoerend directeur van Ask Noah
International en AskNoah.org, die bronnen voor dit boek heeft verschaft. Hij
heeft ook het boek geredigeerd en heeft onschatbare hulp geboden.
Ik zou ook Rabbi Yaakov Rogalsky willen bedanken, die ook een onschatbare
bron van Tora-wetten en begrip van de 7 Wetten van Noach was.
Ik wil graag Shara Chabakji bedanken voor haar inzichten en begrip voor haar
uitleg over hoe ideeën, zinnen en beelden bij elkaar moeten passen en hoe de
presentatie van een idee aan de ouders en kinderen die het boek lezen altijd de
hoofddoelen van het project moet weerspiegelen.

Ik dank de Lubavitcher Rebbe, Rabbi M. M. Schneerson, voor het aanmoedigen
van het Joodse volk om de Noachidische Wetten te onderwijzen en ze te leren
aan alle Kinderen van Noach.
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Dit boek is opgedragen aan het volledige herstel van  חיים יעקב זאב בן שרהRabbi Chaim
Yaakov Zev ben Sara Rogalsky en alle anderen die lijden aan en/of herstellende zijn
van het Covid-19 virus en andere medische aandoeningen.
Moge dit boek een zegen zijn opdat alle mensen G-d en Zijn wetten gaan volgen, en dat
ze allemaal gezegend zullen worden met geluk, een goede gezondheid, een lang leven,
vrede tussen familie en vrienden en overvloedige zegeningen in alles wat nodig is om
een goed leven te leiden en anderen in nood te kunnen helpen.
Mogen de lessen in dit boek zich nestelen in de hoofden en harten van iedereen die het
leest. En moge elk kind, elke ouder en elke persoon die ervoor kiest om volgens deze
wetten van moreel en ethisch gedrag te leven, ware tevredenheid in zich vinden.
Ik vraag een zegen van de Almachtige voor het succes van alle projecten en werk van
Carlos Jose Sanchez Corrales en dat G-d hem vervult met geduld, liefde en het
vermogen om zijn werk voort te zetten.
Een zegen voor de volledige gezondheid van Tania Male Aular.
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Rachel Fajardo, Uitvoerend Directeur Van de Noahide Acadamy of Greater NYC:
"Het boek Seven Laws of Noah van Rabbi Yerachmiel Altman is prachtig geïllustreerd en de
rijmstijl maakt het een plezierige leeservaring. Als gecertificeerde opvoedingsinstructeur raad ik dit
boek ten zeerste zonder voorbehoud aan. Dit is een hulpmiddel voor ouders in het bijbrengen van een
gevoel van morele waarden en spirituele bewustwording die fundamenteel zijn voor de opvoeding van
een kind. Dank u, rabbijn Altman, voor het schijnen van uw licht."
Toni Davis, moeder van een Noachidisch gezin:
“Als moeder die over de Noachidsiche Wetten leert, wil ik graag met mijn kinderen delen wat ik
heb geleerd. Het kinderboek Zeven Wetten van Noach maakt deze ervaring leuk en een stuk
gemakkelijker voor mijn kleintjes om te begrijpen door een verhalenboek met kleurrijke foto’s.”
Winayjah Scott, een 8 jaar oud Noachidisch meisje:
“Ik vind het fijn dat ik het boek met mijn moeder kan lezen. Het maakte me blij te weten dat G-d
me beschermt.”
Lawyer Chabakji , een 12 jaar oude Noachidische jongen:
“Het boek is echt leuk en het heeft me geholpen om meer over G-d en de Noachidische wetten te
leren. En ik hou van de plaatjes!”
Rabbi Yakov D. Cohen, Oprichter en Directeur van the Institute of Noahide Code UN NGO:
“Rabbi Yerachmiel Altman’s Zeven Wetten van Noach is een geweldig boek, nodig voor zowel jong
als oud, even relevant vandaag als het was in de dagen van Noach. De Universele Noachidische Code is
een pad en gids voor alle mensen om in vrede en eenheid te leven.”
Rabbi Yaakov Rogalsky, Schrijver van “The Path of the Righteous Gentile:
Een inleiding tot de Zeven Wetten van de Kindern van Noach”:
“Het boek Zeven Wetten van Noach geschreven door Yerachmiel Altman is een zeer goed gepland
en doordacht boek voor kinderen die het zelf zullen lezen en voor de ouders die het aan hun kinderen
zullen voorlezen. Mijn zegeningen zijn dat dit boek over de hele wereld moet worden uitgezonden en
geaccepteerd en een spirituele verheffing zal creëren voor ieder individu.”
Avraham Frank, Directeur van International Moment of Silence Program:
“Zeven Wetten van Noach, het inleidende kinderboek is een must read voor alle kinderen en ouders
in de basiswetten van de beschaving, waar zonder de wereld niet kan overleven. De wetten worden met
een prettige, kinderlijke presentatie uitgelegd, zodat zowel een kind als ouder er iets aan hebben.”
Christina Seaton-Thomson, Directeur van My Noahide Family:
“Zeven Wetten van Noach” is een waardige aanvulling voor elk gezin. Het ritme van de woorden en
de prachtige illustraties maken de boodschap van dit boek een boeiende ervaring voor zowel jong als
oud. Felicitaties aan Rabbi Yerachmiel Altman voor het voltooien van een zulk uitstekend werk.”
Anne-Marie Laseur en Angelique Sijbolts. Bestuursleden van de Dutch Noahide Community;
Een prachtig boek die nu ook voor alle Nederlandsprekende kinderen en volwassenen beschikbaar is.
Een boek die in geen enkel Noachidisch gezin met kinderen zou mogen ontbreken. De boodschap wordt
in begrijpelijke taal voor kinderen gebracht en de mooie afbeeldingen zullen de kinderen zeker
aanspreken. We zijn erg blij dat we dit boek in het Nederlands mochten vertalen. Dat dit boek tot zegen
van velen mag zijn en dat het werk van Rabbi Yerachmiel Altman ook in zijn anderen werken gezegend
mag worden.
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