Serie: De God van Noach
Dankend doorgaan
Schriftlezing(en): Genesis 8:15-9:17, Ef. 5:1,2 Kerntekst: Gen. 8:15-22
Zingen: Ps. 103:1,7 en 9, Ps. 40:4, Ps. 93:1 en 4, Ps. 66:6,7 en 10, Ps. 147:4
Hoofdpunten van de preek
Hoe ga je verder na een moeilijke periode?
1 God denkt aan Noach (Gen. 8:1)
Noach hoort al de tijd in de ark niets van God. Andere geluiden in en om de ark klinken
ondertussen luid en duidelijk. Toch denkt God aan Noach en de anderen in de ark.
‘Denken aan’ is veel meer dan ‘niet vergeten’. Dat God Noach gedenkt is veelbelovend!
God houdt Zich aan Zijn belofte bij de ark. In de Ark blijf je leven. De ark lijkt op Christus.
2 Gods opdracht voor Noach (Gen. 8:15-19)
God spreekt voor het eerst na de zondvloed. Hij geeft Noach opdracht om de ark te
verlaten. Noach verlaat de ark pas als God het zegt. Hij moet daarbij vertrouwen op God.
God geeft dezelfde opdracht als bij het eerste begin, na de schepping. De Heere houdt
vast aan Zijn plan. Hij behoudt om te leven naar Zijn wil: zorgen voor Gods schepping.
3 Noach dankt God (Gen. 8:20)
Wat doet Noach ná de lockdown in de ark? Hij bouwt vrijwillig, uit dankbaarheid een
altaar voor de HEERE. Hij vertelt daarmee: de aarde, waarop dit altaar staat is voor God.
Noach offert meerdere brandoffers van reine dieren. Hij vertelt hoe groot zijn dank is en
dat zijn leven voor God is. Rein betekent schoon en onbedorven. Zonder zonde.
4 God ruikt de dank (Gen. 8:21-22)
Zulke offers verspreiden een aangename geur. De HEERE ruikt dat. Hij merkt op of we
Hem echt dankbaar zijn. Paulus vertelt hoe ons leven ook die geur kan verspreiden.
De geur bedaart Gods boosheid, al stelt Hij vast dat de mens nog even slecht is. Hij zal de
aarde nooit meer vervloeken. De schepping blijft daarom bestaan totdat Jezus terugkomt.
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