Schriftlezing: Gen. 8:1-19 Kerntekst: Gen. 8:1
Thema: Is er leven na de zondvloed? Zingen: Ps.
33:1,3 en 5, Ps. 30:3, Ps. 42:4 en 5, Ps. 71:11 en
17, Ps. 8:4 en 5.
Hoofdpunten van de preek
Hoe verder na de zondvloed?
1 God gedenkt [1a]
Het is wat God betreft stil in de ark. Een moeilijke
ervaring. Al verneemt Noach taal noch teken, hij is
niet uit Gods gedachten (geweest).
God gedenkt aan Noach. Als God je gedenkt is er
altijd reden tot hoop en verwachting. Dan gebeuren
er wonderen.
Omdat God je gedenkt, is er behoud in het oordeel.
De Ark, gaat door het oordeel heen en voert Noach
er doorheen. God gedenkt ons vanwege Christus.
2 God schept orde [1b-5]
In de ark komt het aan op vertrouwen op Gods
belofte, ook als je er niets van merkt of bij ervaart.
God laat zien hoe betrouwbaar Hij is. Hij schept orde
in de chaos door het te laten waaien zodat het water
naar zijn plek vloeit.
De wind is niet zomaar wind, maar Gods adem: de
Geest (Ruach). Net zoals in de schepping brengt de
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Geest geleidelijk de eerste orde aan (Gen. 1:2).
3 God beproeft Noach [6-14]
Na 40 dagen van beproeving/ loutering maakt Noach
het dakluik open en probeert zich te oriënteren. God
zwijgt.
Noach laat eerst een raaf los. De raaf blijft vliegen,
totdat er iets te eten valt. Géén hoopgevend signaal:
een raaf eet aas en rommel.
7 dagen later brengt de duif (planteneter) het bericht
dat er nog niet te leven valt. Weer 7 dagen later is er
post: er is leven na het oordeel!
Weer 7 dagen later komt de duif niet meer terug: de
boodschap is dat er geleefd kan worden buiten de
ark. Noach gaat niet uit de ark, maar wacht op God.
4 Gods opdracht [15-19]
God maakt de aarde eerst helemaal klaar (13, 14);
zoals bij de schepping begint alles met het spreken
van God. God maakt een nieuw begin.
Noach moet de veiligheid van de ark verlaten om
verder te leven. Ook dat vraagt vertrouwen op God.
Valt er te leven na de zondvloed?
Toch moet het leven uit de ark. God verlost om te
leven en om als mens onze verantwoording weer te
nemen. God gaat nog een hele weg met Noach.

