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NOACH: EEN GEHOORZAME GETUIGE.  
HIJ TIMMERDE AAN DE WEG! 
 
Lezen  
Genesis 6:5 - 7:16 
 
Andere belangrijke teksten over Noach: 
 
Ezechiël 14 
14. Al zouden te midden ervan deze drie mannen zijn, Noach, Daniël en Job, dan zouden zij alleen door hun 
gerechtigheid hun eigen leven redden, spreekt de Heere HEERE. 
20. en al zouden Noach, Daniël en Job in het midden ervan zijn, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, geen zoon, 
geen dochter zouden zij kunnen redden, zíj zouden door hun gerechtigheid alleen hun eigen leven redden. 
 
Mattheüs 24 
37. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
38. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot 
op de dag waarop Noach de ark binnenging, 
39. en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des 
mensen zijn. (vgl Lukas 17:26-28) 
 
Hebreeën 11 
7. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien 
waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en 
is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. 
 
1 Petrus 3 
20. namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen 
van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water 
heen. 
 
2 Petrus 2 
5. en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, 
bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; 

 

Wat valt je bij al die teksten op? 
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Het Jaarthema is: Mens met een Missie?! 
a. Bespreek wat het belang is van dit jaarthema voor de arkgemeente? 
b. Hoe zou u uw missie onder uw tijdgenoten verwoorden? Is dat (meer) 

met een vraagteken of een uitroepteken in de praktijk? 
c. Bespreek kort welk ‘sprekend figuur’ uit de Bijbel u het meest uitdaagt 

om missionair te zijn? 

Preekbespreking: 
a. Wat sprak u aan in de dienst/preek? En zou u dat ook kunnen 

benoemen als: daar sprak God mij aan, of daar raakte de Heilige Geest 
mijn hart?   

b. Welke vraag riep de preek bij u op?  

Bijbelstudie vragen: 

De dagen van Noach 
a. Wat zijn dat voor dagen?  
b. In wat voor contact zet Jezus deze dagen?  
c. Herkent u dit gedrag van mensen in onze dagen?  
d. Wat betekent dat voor ons? 

 

Noach deed alles zoals de HEERE het hem had 
opgedragen 6:22; 7:5, 9, 16 
In de Joodse uitleg (Talmoed) wordt de vraag gesteld en 
bediscussieerd of gehoorzaamheid hier genoeg is. 
Vergelijk het met Abraham die te horen krijgt dat God Sodom 
gaat vernietigen en een pleidooi doet voor behoud van de stad 
(Genesis 18:23-33). Had Noach niet meer moeten doen dan 
‘blindelings’ gehoorzamen? Had hij verantwoordelijkheid moeten 
nemen? 
 
a. Wat vind je van deze kritische kijk op Noach? 
b. Is er bij ons ook het gevaar in de Ark of persoonlijk: wel 
gehoorzaam geloven en jezelf gered weten, maar geen 
verantwoordelijkheid nemen voor je tijdgenoten? 
c. Is dit typerend voor het Jodendom? 
 

Noach timmerde aan de  weg 

Zijn daden spraken misschien voor zichzelf. Missionair zijn kan 
ook bestaan uit rechtvaardig leven, oprecht zijn en wandelen met 
God. Mensen zien aan je levensstijl dat je een ander perspectief 
hebt op het leven en de toekomst. 
a.  Verwoord de drie beschrijvingen van Noach in Gen. 6:9 eens 
hoe dat er vandaag de dag zou kunnen uitzien; 
b. Hoe is dat in je eigen leven? 
c. Ken je voorbeelden uit je eigen leven waarin dat vragen, 
opmerkingen uitlokte en kans gaf iets te delen van wat jou drijft? 

 

‘’ Wat zegt Noach tegen God als het 
besluit bekend wordt gemaakt dat de 
wereld binnenkort zal vergaan? 
Wat zegt hij wanneer hem wordt verteld 
een Ark te bouwen om zichzelf en zijn 
gezin te redden? 
Wat zegt hij op het moment dat het 
begint te regenen? 
Het antwoord luidt: Niets! 
 
Tijdens de hele aaneenschakeling van 
gebeurtenissen zegt Noach geen woord.  
 
In plaats daarvan lezen we vier keer over 
zijn stilzwijgende gehoorzaamheid. 
 
Noach staat Model voor bijbelse 
gehoorzaamheid. Hij doet zoals hem is 
bevolen. Wat zijn verhaal ons vertelt, is 
dat gehoorzaamheid niet voldoende is. 
 
In het jodendom dwingt God geen blinde 
gehoorzaamheid af.” 
 
Jonathan Sacks Genesis boek van het 
begin pag 47) 
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Gods geduld  
120 jaar was Noach aan het timmeren. Dan nog zeven dagen 
wachten voor God de deur dicht deed.  
a. Hoe verhoudt Gods toorn en Zijn geduld zich? 
b. Wat betekent het dat God de deur dicht deed van de Ark? 
c. Lees 2 Petrus 3:8-15a. Wat voor overeenkomsten zie je hier 
tussen Noach, 2 Petrus 3 en ons leven? 
 

Noach voor kinderen 
Noach is het bekendste verhaal uit de 
bijbel voor kinderen en ook terug te zien 
in veel speelgoed en kinderboekjes.  
a. Is dit wel een verhaal wat je kinderen 
kunt vertellen?  
b. Wat zijn de bezwaren?  
c. Hoe zou je het kunnen doen? 
 

Waar is voor u Jezus Christus in Genesis 6/7 
aanwezig?  
 

Gebed 
Bid met elkaar en neem een moment stilte waarin je een paar 
mensen in gedachten neemt die je zo graag zou willen meenemen 
in de Ark maar eraan voorbij leven tot nu toe. 
 
 

Getallen:  
• 120 jaar bouwen aan de Ark (Mensenleven) 

• 7 dagen wachten, getal van de volheid 

• 600 jaar was Noach toen hij de Ark in ging. Hij ging dus het 700ste jaar in van zijn leven. Een nieuw 
tijdperk, zevende dag = Sjabbat = Rust 

• Na de 120 jaar van Arkbouw sterft Metusalach, de oudste mens 969 jaar. Hij is de 8ste in het 
geslacht na Adam. 8 als het getal van de voltooiing. De Oude wereld is voltooid. 

• Op de 17de van de tweede maand ging de deur dicht 
17 is de getalswaarde van het Hebreeuwse woordje ToV in de Bijbel. Tof betekent ‘goed’ zoals bij 
de schepping God steeds zag dat het goed, tov was aan het eind van de dag, en de nacht aan zou 
breken. Zo hier al een teken van hoop, op de 17de gaan de hemelsluizen open, het water 
overspoelt de aarde, maar het is goed, de eerste dag heeft al het eind in zicht. Noach en zijn gezin 
zullen behouden worden door het water heen. Veilig in de Ark. 

• Op de 27ste dag van de tweede maand een jaar later gaat Noach uit de 
Ark (Gen.8:14). Als je dit omrekent van de maankalender naar de 
zonkalender is dat precies 365 dagen! 1 jaar zat Noach en zijn gezin met 
de dieren in de Ark. 

 

2 PETRUS 3 
 
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, 
geliefden, dat één dag bij de Heere is als 
duizend jaar en duizend jaar als één dag. 
9. De Heere vertraagt de belofte niet 
(zoals sommigen dat als traagheid 
beschouwen), maar Hij heeft geduld met 
ons en wil niet dat enigen verloren gaan, 
maar dat allen tot bekering komen. 
10. Maar de dag van de Heere zal komen 
als een dief in de nacht. Dan zullen de 
hemelen met gedruis voorbijgaan en de 
elementen brandend vergaan, en de aarde 
en de werken daarop zullen verbranden. 
11. Als deze dingen dus allemaal vergaan, 
hoedanig behoort u dan te zijn in heilige 
levenswandel en in godsvrucht; 
12. u, die de komst van de dag van God 
verwacht en daarnaar verlangt, de dag 
waarop de hemelen, door vuur 
aangestoken, zullen vergaan en de 
elementen brandend zullen wegsmelten. 
13. Maar wij verwachten, overeenkomstig 
Zijn belofte, nieuwe hemelen en een 
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 
14. Daarom, geliefden, terwijl u deze 
dingen verwacht, beijver u om onbevlekt 
en smetteloos door Hem bevonden te 
worden in vrede 
15. en beschouw het geduld van onze 
Heere als zaligheid;  


