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Schriftlezing: Gen. 4:17-5:5, 18-32, Tekst: Gen. 
5:28,29 Thema: Noach: een veelbetekenende naam 
Zingen: Ps. 146:1 en 3, Ps. 27:5, HD {Ps. 87:4, Ps. 
134:3, Ps. 105:5}, Ps. 85:3, Ps. 90:9, Ps. 97:7 
 
Hoofdpunten van de preek 
Lamech geeft Noach een veelbetekenende naam.  

1 De wereld van de naam 
Lamech is de 9e na Adam. Hij komt uit de lijn van 
Seth. Het kind dat in plaats van Abel kwam en een 
familie vormt waarin men God dient (Gen. 5:25,26). 

Er is nog een Lamech. Hij komt uit de familie van 
Kaïn, die zich van zijn roots vervreemd heeft. Beide 
Lamechs vormen elkaars tegenpolen.  

Lamech van Kaïn staat voor een mentaliteit van ‘we 
slaan ons er doorheen en we slaan van ons af.’ De 
andere Lamech staat voor afhankelijkheid. 

2 De nood achter de naam 
Lamech van Seth geeft uiting aan een compleet 
ander levensgevoel. Hij heeft troost nodig. Het 
zwoegen en werken valt hem zwaar. 

Lamech beseft wáárom dit zo is: alle gezwoeg en 
meer heeft te maken met de vloek van de HEERE 
over de aarde. 

Lamech stelt zich niet op als slachtoffer, maar als 

iemand die afhankelijk gelooft: ik heb troost nodig.  

3 De troost van de naam 
Kan een kind je dan troosten? In de cultuur van de 
oudheid bekommerden kinderen zich wel over hun 
ouders als die oud werden. 

Troost betekent echter meer. De geboorte van een 
kind geeft veel vreugde, opent toekomst, maar biedt 
geen houvast. 

Voor Lamech is de geboorte van zijn zoon 
aanleiding om zijn hoop uit te spreken. Verlangen 
naar het Kind dat de vloek zal dragen (Gen. 3:15). 

4 Meer dan troost 
De Geest geeft Lamech profetische gaven. De naam 
Noach heeft diepe betekenis: Noach betekent ‘rust 
geven’ maar Lamech zegt: ‘hij zal ons troosten.’  

De naam ‘Noach’ en ‘troosten’ vormen de rode 
draad door de Noach geschiedenis (Gen. 6:6-7, 6:8, 
8:4, 8:9 en 8:21). 

God zal rust en troost geven, maar wel door het 
oordeel. Hij gebruikt daarvoor Noach en de ark. 
Noach als vader voorziet zijn gezin van de ark. 

Maar… niet Noach voert de ark, maar de ark voert 
Noach met zijn gezin door het oordeel. De ark als 
voorloper van Christus.  


