
 
 

 

BEGINZIN 

‘Luister goed, Noach,’ zegt de Heere. ‘Ik heb je verteld dat Ik een grote zondvloed zal sturen. De aarde 

is vol zonde geworden en ik heb er berouw van dat Ik de mensen heb gemaakt.’  

 

VERTELSCHETS  

De Heere spreekt verder: ‘Noach, u hebt van Mij gehoord hoe de ark gemaakt moet worden. Je hebt 

dit precies gedaan. Nu is het tijd om in de ark te gaan, u en uw gezin. Ik heb u gezien met de andere 

mensen die op de aarde leven en u bent rechtvaardig.’  

Rechtvaardig, dat is goed en recht in Gods oog. Noach leefde met God, hij luisterde naar de Heere. 

Dat heeft de Heere God gezien en daarom mag Noach de ark in. De Heere heeft hem uitgekozen. Dat 

is genade!  

 

‘Neem van de reine dieren zeven paar, zeven mannetjes en zeven vrouwtjes. Van de onreine dieren 

neemt u één paar, één mannetje en één vrouwtje. Van de vogels moet u ook zeven paar nemen. Over 

zeven dagen zal het gaan regenen. Het zal veertig dagen en nachten regenen. Alles wat op de bodem 

van de aarde leeft zal vergaan.’  

 

Noach doet precies wat de Heere God hem gezegd heeft. Hij gehoorzaamt God en gaat met zijn 

vrouw, drie zonen en hun vrouwen de ark in. Noach stelt geen vragen, hij luistert naar de Heere. Hij 

doet wat God zegt.  

     Wat kunnen wij hier veel van leren. Hoe snel twijfelen wij niet, als wij een opdracht krijgen die we 

niet meteen begrijpen? Of willen we graag weten waarom we iets moeten doen.  Noach vertrouwt op 

God en doet wat Hij zegt. Dat is geloof, en dat vraagt de Heere ook van ons!  

 

Ook de dieren gaan mee de ark in. De dieren die Noach verzameld heeft. Andere dieren brengt de 

Heere Zelf bij de ark. Wat een wonder, al die dieren gaan de ark in. Daar zorgt God voor.  

 

Dan sluit de Heere de deur. Veertig dagen en nachten lang regent het. Het water stijgt zelf hoog 

boven de hoogste berg uit. Alle levende wezens die op aarde leven verdrinken. Alleen Noach en zijn 

familie blijven over met de dieren in de ark.  

 

Wat een genade dat God verder wil met Noach en zijn familie. Noach was rechtvaardig, hebben we 

gehoord. Betekent dat dan dat hij geen zonde gedaan heeft? Nee, ook Noach was een zondig mens. 

Ook hij had deze redding niet verdiend. Het is Gods genade.  

 

Dit staat ook in het formulier dat we in de kerk lezen als een kindje wordt gedoopt. De Heere God 

straft de wereld, maar de gelovige Noach heeft Hij door Zijn grote barmhartigheid bewaard. Noach 

had dit niet zelf verdiend, zijn vrouw en kinderen ook niet. Het is door het geloof dat Noach  op God 

vertrouwde. Omdat God barmhartig is, heeft hij Noach gespaard.  

      



 
 

SLOTZIN  

Honderdvijftig dagen heeft de regen de overhand op de aarde, daarna wordt het langzaam droog. Ook 

dát is een teken van Gods genade. Noach en zijn gezin leven nog en ze mogen op de 

schoongespoelde aarde een nieuw begin maken.  

 

 

 


