Vertelschets 2
Beginzin: Sinds de zondeval van Adam en Eva in het paradijs leven de mensen vanuit zichzelf ver van God.
1. Het leven voor de zondvloed
• De mensen leven in de zonde. In hun harten is alleen boosheid.
• Het berouwt de Heere dat Hij mensen heeft geschapen.
• God wil de mensen en de dieren van de aarde verdelgen.
• De Heere zal het leven van Noach, uit genade, sparen.
2. Noach en zijn gezin
• Noach heeft de Heere lief. Hij is een rechtvaardig en oprecht mens.
• Noach wandelt met God. Hij leeft dicht bij God. Hoe is dat bij jou? Leef jij ook dicht bij God?
• De betekenis van de naam Noach: ‘deze zal ons troosten’.
• Noach krijgt drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.
• Als in een gezin één of meer gezinsleden de Heere liefhebben, is er blijdschap.
• Ken jij mensen die de Heere liefhebben? Het belangrijkste: heb je zèlf de Heere lief?
3. De HEERE spreekt tot Noach
• De aankondiging van het einde van alle mensen.
• De oorzaak van deze verderving: de aarde is door de mensen vervuld met zonde.
• Ook de dieren zullen de gevolgen van de zonde van de mensen moeten ondergaan. Zij zullen ook
vergaan.
4. De opdracht om een ark te bouwen
• De Heere geeft Noach de opdracht om een ark te bouwen.
• De ark moet van goferhout gemaakt worden en is 150 meter lang en 25 meter breed. Hij wordt
van binnen en van buiten met pek ingesmeerd.
• De ark telt drie verdiepingen en is verdeeld in kamers.
• In de zijkant komt een deur en onder de dakrand een raam.
5. De Heere spaart Noach
• De Heere zegt nog eens dat hij de aarde zal verderven.
• Nu vertelt Hij ook dat dit zal gebeuren door een grote watervloed.
• De Heere maakt een verbond met Noach en belooft hem en zijn gezin te sparen.
• De Heere wil ook het leven van de dieren sparen. Daarom moeten van elke soort een mannetje
en een vrouwtje mee in de ark. Van de reine dieren komen er zeven mannetjes en zeven
vrouwtjes in de ark.
6. De gehoorzaamheid van Noach
• Noach luistert naar Gods stem. Ook wij horen Gods stem als we in de Bijbel lezen en als we
luisteren naar een preek of een vertelling.
• Noach is gehoorzaam. Hij luistert niet alleen, maar hij doet ook wat God hem zegt. Er is verschil
tussen luisteren en gehoorzamen.

•
•

Wij luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Doen we ook wat God van ons vraagt: Bekeert u tot Mij?
In de Bijbel wordt het gehoorzamen van Noach twee keer genoemd. Daaruit blijkt hoe groot de
gehoorzaamheid van Noach is.

7. Het bouwen van de ark
• Noach begint met het bouwen van de ark.
• De mensen om Noach heen reageren met verbazing, ongeloof, spot.
• De Heere ondersteunt en helpt Noach. God zorgt voor Zijn kinderen, ook als het moeilijk is.
Eindzin: Psalm 145 vers 7: ‘De Heer’ bewaart de ziel die Hem bemint. Maar Hij verdelgt die Hij goddeloos
bevindt’.

