Gespreksvragen bij de preek over Noach I (Gn 6, 1-9)
..gehouden op 2 oktober 2022 om 09.30u in de Jeruzalemkerk. De dienst is ook na te kijken op
kerkdienstgemist.nl
Je kan ook kiezen uit de vragen.
1. De eerste verzen van Genesis 6 zijn heel donker. Het viel mij zwaar om eruit te preken. Hoe
verging het jou bij het luisteren eerst naar de Schriftlezing zelf?
2. In de preek zeg ik dat de mens Gods eeuwig oordeel over zichzelf heen haalt, daar zelf voor
verantwoordelijk is. Ben je het daarmee ‘eens’? Of kan je dat zo Bijbels niet zeggen?
3. Genesis 6 gaat over de tijd na het afgesloten paradijs tot de zondvloed. Jezus zegt dat het in
de eindtijd zal zijn als in de dagen van Noach. In de preek gaf ik aan dat ik dat vandaag
herken. Ik zei meerdere keren: ‘Zo Noachs tijd, zo onze tijd.’ In mijn uitleg van met name de
verzen 1-4 over de ‘Gods zonen’, de ‘dochters van de mensen’, en de ‘reuzen’ stond ik daar
bij stil. Praat met elkaar door over de ‘Gods zonen’, ‘de dochters van de mensen’ en de
‘reuzen’ en ook het ‘zien en nemen’ van vandaag.
4. Ik preekte over vers 5 het volgende:
‘Dit is een analyse, die alleen God kan maken, de ‘hartenkenner. Dit vers toont ook de uniekheid van
de Bijbel aan. De Bijbel is Gods Woord. En God vertelt hoe het echt zit. Onze slechtheid legt Hij
onomwonden bloot. Hij kan ook niet liegen. Als de Bijbel door mensen was geschreven, hadden we
onze slechtheid toch ergens van zijn beste kant laten zien. Want er moet wel wat van je overblijven.
..ik begrijp het ook nog. U ook?’
Wat vond je ervan?
5. God is de Soevereine, de Almachtige, de Alwetende. Kon Hij dan wel berouw hebben (vers 6)
dat Hij de mens op aarde had gemaakt? Lees ook 1 Sam 15, 29.
6. In het Hebreeuwse woordje wat de HSV vertaald heeft met ‘berouw’ komt ook
‘liefdesverdriet hebben’ mee. Wat doet het jou dat God liefdesverdriet had?
7. Hebben we redenen om vers 7 maar over te slaan of om het God aan te rekenen wat Hij zegt
in dit vers?
8. Bij vers 8 maakte ik een koppeling tussen Gods genade en uitverkiezing. Dat laatste is een
moeilijk onderwerp. Ik vond het moeilijk om erover te preken, maar gelijk is het mijn
grootste genadeschat; mijn geloof is uiteindelijk niet afhankelijk van Wim-kees van Slooten,
maar van Gods genadig kiezen. In wiens handen ligt het beter dan in de handen van mijn
Hemelse Vader, en de Vader van de Heere Jezus, de Gekruisigde en Opgestane?!. En enkel
mijn geloof, dat ik in mijn hart weet dat ik van Jezus ben, is bewijs dat ik uitverkoren ben.
Praat eens voorzichtig door met elkaar hierover. In mijn preek zei ik het volgende:
‘Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.’ Wat is dit? Plotseling een giga tegenstelling!
Plotseling licht, niet over en uit, geen oordeel!
Maar waarom Noach? Noach alleen?
Was het omdat je over hem leest in v9 dat hij rechtvaardig, oprecht was, en als Henoch wandelde
met God? Heeft God tegen de Engelen gezegd: ‘Kijk Noach is nu een goed mens. Hem ga ik genade
bewijzen!’ Ging het zo? Nee! We hebben in v5 gelezen dat alle gedachtenspinsels van alle
mensenharten alleen maar slecht waren. Noach was niets beter! Noach zocht God ook niet!

Dat Noach rechtvaardig, oprecht was, en wandelde met God, kwam omdat God Noach opgezocht
had,
..God Noachs weg gekruist had,
..God Noach Zijn ‘’Reddingswandelhand” toegestoken had.
Net als bij Henoch zei God tegen Noach: ‘Noach, ga je met Mij wandelen….’ En Noach heeft daarop
enkel eerlijk kunnen zeggen: ‘Heere, waarom ik?’ Noach was anders ook al 10000 keer met de wereld
meegegaan! God is vervolgens met Zijn Geest in Noach aan de gang gegaan om Noach Zijn steeds
mooiere kind te maken.
Genade is altijd onverdiende gunst van een hooggeplaatste aan een onwaardig mens, die alles
verspeeld heeft. Genade houdt geen rekening met verdienste, prestatie, en iets van jou. Gelukkig
niet!
Wat erachter zit?
Gods kiezen, Gods uitverkiezing om Jezus’ wil, de Gekruisigde en Opgestane!
Het mysterie is niet dat God oordeelt. Dat halen we over onszelf heen!
Het mysterie is dat Hij genade heeft voor rebellen als Adam, Eva, Henoch, Noach, en wij.’
9. Het bouwen van een megaboot op het droge terwijl er geen wolkje aan de lucht is en de
droogte maar aanhoudt, was een getuigenis op zichzelf. Noach zal zeker de redenen van zijn
bouwen verteld hebben en zijn wereld uitgenodigd hebben om als de vloed kwam aan boord
te gaan. Aan het eind van de preek deed ik een oproep om ook een Noach-beweging te zijn.
Waar zou volgens jullie zo’n Noach-beweging nu voor mogen en moeten staan?
10. Gn 6 is een heftig en moeilijk hoofdstuk. Eigenlijk kan een mens naar mijn idee daar nooit
genoeg de goede woorden voor vinden. Ik heb in mijn preek geprobeerd dichtbij Gods woord
te blijven en bij de God Zelf van dat woord te blijven. Daarnaast heb ik geprobeerd lijnen aan
te halen naar andere gedeelten in Zijn woord, met name naar Gods ultieme liefde voor ons,
naar Jezus. Hoe verging dat alles jou?

