Schriftlezing: Gen. 6:1-10, Matth. 24:36-44 Tekst:
Gen. 6:5-10 Thema: Zoals in Noachs tijd. Zingen:
Ps. 94:1 en 2, Ps. 103:4, Ps. 14:1,2,7 en 10, Ps.
130:2 en 3, Ps. 99:8
Hoofdpunten van de preek
God kan niet leven met mensen die zich god wanen.
Zien (6:5)
De Heere God oordeelt nooit zomaar, maar ziet de
slechtheid van de mens. De mens maakt zich groot.
Godenzonen (6:2,3) worden ze daarom genoemd.
Als grote verwende kinderen gedragen zij zich en
nemen wat ze willen. Hun denken is slecht, verziekt.
Jezus vergelijkt het leven van de eindtijd met de tijd
van Noach. Mensen gaan zo op in hun eigen
bestaan, dat Jezus’ wederkomst hun overrompeld.
Berouw krijgen (6:6)
De Heere God kan en wil niet leven met zo’n
mensheid. Hij krijgt door de slechtheid van de mens
berouw over dat Hij de mens geschapen heeft.
Gods berouw gaat over Zijn heilige passie voor alles
wat goed en rechtvaardig is en heeft niets te maken
met spijt of een gemaakte fout.
Gods berouw betekent hier dat – met verdriet – Hij
op Zijn schepping terugkomt. Hij heeft de mens niet
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geschapen om slecht te zijn en te doen.
Verdelgen (6:7)
De Heere God ziet, krijgt berouw en besluit om het
kwaad uit Zijn schepping te halen, door de mens te
verdelgen.
Verdelgen is een woord vol vernietiging.
Verschrikkelijk… voor God. Het gaat wel om de
mens die Hij geschapen en gemaakt heeft.
Verdelgen vult ook ons met vrees én ontzag. God
zet onrecht recht en bant het kwaad de schepping
uit. Nu door water, straks door vuur.
Genade vinden (6:8-10)
God besluit om de mens te verdelgen… Iedereen?
Nee. Máár Noach vond genade… In 1 woord: Gods
onverwachte, onverdiende verkiezende liefde.
God maakt het verschil. Niet Noach door zijn
afkomst (4:26) of levenswandel (vers 9,10). Als wij
verschil moet maken, is genade ver te zoeken.
Genade is alleen maar te ‘vinden’. Niet Noach voert
de ark, maar de ark voert Noach door het oordeel.
De ark verwijst naar Christus.
Genade blijft niet zonder uitwerking. Daarom wordt
Noach een rechtvaardige genoemd, is hij oprecht en
wandelt hij met God.

