Gn 8, 1-18 gespreksvragen bij de preek over Noach III God denkt aan jou
Hoeksteen 30 oktober 2022 10.00u & Jeruzalemkerk 6 november 2022 09.30u
1. Nu is Gods genade nog volop royaal, overvloedig beschikbaar. Maar de jongste dag is
aanstaande en dan is het er niet meer, zoals bij Noach op de dag dat God de Ark-deur
toesloot. Gods heerlijke Evangelie heeft ook een ernstige zijde. Hoe ga je daarmee om?
Probeer er met elkaar eerlijk over te delen.
2. Noach zal niet alleen geloof nodig gehad hebben om in de Ark te verblijven op dat meer dan
bergenhoge water, maar ook om de Ark te bouwen en de Ark in te gaan. Spreek hier met
elkaar over door en probeer lijnen naar vandaag te trekken.
3. Niet alle christenen geloven dat Genesis 9 een waargebeurde geschiedenis is, maar houden
het op een verhaal. Heeft dat ook consequenties voor het geloof in de God van Noach?
4. De uitdrukking dat God denkt aan Zijn kinderen, aan de gelovigen kom je vaker in de Bijbel
tegen. En Gods denken is nooit vrijblijvend of machteloos. Hij doet en handelt ernaar. Dit
alles is van dezelfde orde als dat Zijn zeggen ook Zijn doen is en dat Hij Zich houdt aan al Zijn
beloften en ze één voor één waarmaakt. Op jouw geloof denkt God aan jou. Het is zelfs
sterker, dan heeft Hij al aan jou gedacht. Want God begint, God kruist je weg, kiest je, geeft
je geloof. Ik preek dit vaker. En ik ben dankbaar dat te mogen doen. Begrijp je dat?
5. Het midden van de preek was dat God laat weten dat Hij aan ons denkt. Hij geeft daarvoor
geloofsmomenten aan ons. Daarbij gebuikt Hij je bidden, Bijbellezen en Zijn dagelijkse zorg.
Aan de hand van Familie Noach in de Ark heb ik dat proberen uit te leggen. Spreek daarover
door en deel daarbij je eigen ervaringen met elkaar.
6. Wat je vond je van het idee om een ‘God-denkt-aan-jou-dagboekje’ bij te houden? Zou het je
helpen in je geloof?

