Schriftlezing: Genesis 7, 1 Petr. 3:16-22
Kerntekst: Gen. 7:23 Thema: Veilig in de Ark.
Zingen: Ps. 95:1,2 Ps. 90:4, {BDHD: Ps. 87:4/ Ps.
134:3} Ps. 91:1 en 2, Ps. 66:5 en 6, Ps. 2:6
Hoofdpunten van de preek
Voordat de HEERE de zondvloed laat komen, geeft
Hij Noach opdracht om in de ark te gaan.
1 Binnengaan [7:1-10]
Nadat Noach de ark gebouwd heeft, krijgt hij van de
HEERE opdracht om met zijn gezin in de ark te gaan
(7:1), want het is bijna zover (7:4).
Noach gáát in de ark en gaat zijn gezin daarin voor.
Gehoorzaamheid kenmerkt de rechtvaardige (7:1b,
5), terwijl de dingen waar het om gaat niet te zien
zijn.
Maar als het zover is (7:10) is Noach met zijn gezin
in de ark, terwijl buiten het oordeel van God de
aarde schoon spoelt. Petrus legt uit wat dit betekent:
1 Petr. 3:21
2 Veilig [7:11-16]
In een hervertelling gaat de aandacht naar een
belangrijk detail: de HEERE doet Zelf de deur achter
Noach dicht.
Voordat de zondvloed van alle kanten komt, is
Noach in de ark gegarandeerd veilig.
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De HEERE biedt in het geloof Zelf de zekerheid. Zijn
woord moet genoeg zijn, maar Hij geeft het teken en
zegel erbij.
In de Ark ben je echt veilig: ‘er is geen veroordeling
voor degenen die in Christus Jezus zijn.’
Hij is onze zekerheid. Petrus verbindt daarom zijn
uitleg aan Christus’ opstanding uit de dood 1 Petr.
3:21b.
3 Waterproof [7:17-24]
Het water komt (7:10-12, 17vv). God doet wat Hij
zegt. Zo verwachten wij ook het laatste oordeel. Wie
niet als Noach daarmee rekent, komt om zoals zijn
tijdgenoten.
De aandacht gaat nu naar de ark die door het water
wordt opgetild en wordt meegevoerd (7:17-18). De
ark is ‘speelbal’ van het water.
Een aangrijpend beeld van wat Christus voor de
gelovigen doet. Hij gáát werkelijk door het oordeel
van God over de zonden van de wereld heen.
Beeld - tegenbeeld (1 Petr. 3:21)

