
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudelijke voorbereiding 2 

 

Schriftgedeelte 

Genesis 6: 4-22 

 

Thema  

Noach 

 

Exegese 

We behandelen de gehoorzaamheid van Noach in Genesis 6: 4-22 

 

De Heere is Noach genadig. Door het geloof en de gehoorzaamheid, die de Heere in Noachs hart geeft, 

bouwt hij tot zijn behoud de ark. Zo moeten ook wij gehoorzaam zijn aan de oproep van God tot bekering 

en geloof, tot ons eeuwig behoud. 

 

Vers 4 – 5 

In de tijd voor, maar ook na, de zondvloed kwamen reuzen voor (Deuteronomium 1:28 en 1 Samuël 17:4). 

De zonden van de mensen zijn zo veel geworden, dat zij als het ware de aarde bedekken als een duistere 

deken. Wat er in het hart van de mens opkomt, is niet godvrezend, maar goddeloos. 

 

Vers 6 

In dit vers zien we de pijn van God om de zondige mens. Zó heeft Hij het niet bedoeld. Zó heeft Hij deze 

aarde met haar bewoners niet geschapen. Zo mist Zijn schepping haar doel. 

 

Vers 7  

In het oordeel sleurt de mens ook de dieren mee. 

 

Vers 8 – 13 

Wat een wonder van genade dat God toch verder gaat met de mens. Hij vergeet zijn verbond en beloften 

nooit (Gen. 3:15). God zorgt altijd voor een ‘rest’, een overblijfsel dat Hem dient. Hier vindt Noach genade 

in de ogen van de Heere. Vergeving bij God vandaan, niet dankzij Noach, maar door genade alleen.  Hij is 

rechtvaardig, hij leeft naar Gods geboden. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Hij wordt ook oprecht 

genoemd. Zijn vroomheid is geen huichelarij, maar een zaak van zijn hart. Net zoals van Henoch meldt de 

Heilige Schrift van Noach dat hij wandelt met God, dat wil zeggen dat hij in het dagelijkse leven leeft met de 

Heere. 

Het contrast tussen Noach en zijn goddeloze medemensen die steeds verder bij de Heere vandaan gaan, is 

groot. De genadetijd zal een eind kennen, waarna de aarde verdorven zal worden. 

 

Vers 14 – 17 

Van goferhout, waarschijnlijk een soort cipressenhout, moet Noach een enorme drijvende kist bouwen van 

150 m. lang, 25 m. breed en 15 m. hoog; (Een el is ongeveer 50 cm).Er komen drie verdiepingen. Er moet 

ook een lichtopening in de ark komen en aan de zijkant een grote deur. Alle levende wezens zullen sterven 

als de Heere de watervloed over de aarde brengt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vers 18 – 22   

Met Noach maakt de Heere een verbond. Hij wil hem en zijn gezin behouden. Ook van de dieren ontkomen 

er steeds twee aan het oordeel. Er moet ook genoeg te eten zijn voor Noach, zijn gezin en de dieren. 

Wat een wonder! Noach werkt nauwgezet uit wat God hem bevolen had. Hij handelt naar Gods bevel. Hij 

gelooft Gods waarschuwing, ook als hij er 120 jaar lang om wordt uitgelachen en bespot. Dat vraagt God 

van ons allemaal (Psalm 119:1 berijmd). 

 

 

Geloofsleer 

• DL 3 en 4, 3 en 15  De genade van God aan zondaren. Onverdiend van onze kant.     

Geeft grote dankbaarheid.  

• HC zondag 4  Over het straffen van de ongehoorzaamheid en de  

barmhartigheid van God. 

 

Gebedspunten 

• Luisteren naar de stem van God in Zijn Woord. 

• Gehoorzaamheid aan de stem van God. 

• Gehoorzaamheid aan de wet ‘om die te doen uit dankbaarheid’ 

• Gehoorzaamheid aan de oproep tot bekering en geloof ‘bekeert u en gelooft het Evangelie’ 

(Markus 1:15).  

• Dank aan de Heere voor Wie Hij was, is en altijd zal zijn.  

• Gehoorzaamheid aan de Heere, omdat Hij het waard is om ons hele leven te krijgen. 

 

 

Psalm- en liedlijst 

Maak een keuze uit de volgende psalmen en liederen: 

Psalmen 145:6   De Heer’ bewaart de ziel die Hem bemint  

  143:10   Leer mij, o God van zaligheden 

  14:1-3   De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed 

  73:14   Wie ver van u de weelde zoekt 

  32:6   Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken 

 

Liederen UMK   Heere, kere van ons af 

  UMK   Noach moet een ark gaan bouwen 

 

 

Verwerken = leren 

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. 

(Hebreeën 11:1) 

 

• Wat is een vaste grond?  

• Kun je bewijzen dat de Heere bestaat?  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie op de vertelling: 

Praat met de kinderen over gehoorzaamheid. Laat de volgende vragen in ieder geval aan de orde komen. 

 

- Wat is gehoorzaamheid? 

- Naar wie moet je luisteren, aan wie moet je gehoorzaam zijn? 

- Moet je ook gehoorzamen als er geen beloning aan vast zit? 

 

Begin je vertelling als volgt: 

‘In de vertelling gaat het over gehoorzaamheid aan God. Dat kan alleen door het geloof. Je vertrouwt op 

het Woord van God.’ 

 

Na de vertelling stel je dezelfde vragen als vóór de vertelling. Nu éérst toegepast op Noach. Was het voor 

Noach gemakkelijk om te gehoorzamen? Hoe kwam het dat Noach het toch deed?  

 

 


