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Ga in de ark 
 

 

De geschiedenis van Noach is over de hele wereld be-

kend. Maar beseffen we ook dat ze een waarschuwing is 

voor ons? Horen we nog de oproep die erin klinkt? 
 

Vol ontzag voor de Heer 

God had besloten een watervloed over de aarde te bren-

gen: Hij zag hoe verdorven de mensen waren en wilde 

hen wegvagen. Maar Noach mocht blijven leven. Hij 

moest een ark maken, zodat hij gered zou worden. 

 Dat er een watervloed zou komen, was een boodschap 

die moeilijk te geloven was: niets wees erop dat het zou 

gebeuren. Er was nog geen wolkje aan de lucht (zie ook 

Matteüs 24, 37-39). Toch bouwde Noach een ark. Dat 

getuigde van geloof. 

 De schrijver aan de Hebreeën vertelt dat Noach ‘vol 

ontzag’ aan het werk ging (Nieuwe Bijbelvertaling, ver-

sie 2021). Toen hij de stem van God hoorde, kon hij 

niet anders dan er gehoor aan geven. Hij had eerbied 

voor God, in het besef dat God doet wat Hij zegt. 

  Geloven is: de stem van God horen en ernaar luiste-

ren. Doe je dat? God heeft ons laten weten dat Hij op-

nieuw de wereld zal schoonmaken, met vuur dit keer 

(zie 2 Petrus 3, 1-10). Hoor zijn woord, ga door je knie-

en en bouw vol ontzag een ark. 
 

In contrast met de wereld 

Door in geloof te reageren op het woord van God ver-

oordeelde Noach de wereld. Hij was al een opvallende 

verschijning, omdat hij als enige een onberispelijk leven 

leidde (Genesis 6, 9). Maar door het bouwen van de ark 

ontstond er pas echt een contrast met de mensen om 

hem heen: hij luisterde naar God, zij niet. Elke hamer-

slag van Noach was zo een waarschuwing: er komt een 

zondvloed. 

 In zijn spoor mogen christenen vandaag waarschuwen 

voor wat komen gaat. Zij hebben de aankondiging van 

een oordeel opgevangen en nemen die serieus; ze willen 

zielsgraag gered worden en weten dat dat nodig is. Ze 

zijn ook bereid aan anderen uit te leggen hoe het ervoor 

staat. Dat doen ze al door de actie die ze ondernemen: 

ze bouwen een ark. 

 Je bouwt een ark door werk te maken van je geloof. Je 

laat bijvoorbeeld je kind dopen. Daarmee geef je een 

signaal af naar de mensen om je heen: ‘Ik bereid me 

voor op een dag die komt, een dag van oordeel. En jij?’ 
 

Bouw aan een ark 

De schrijver aan de Hebreeën benadrukt nog iets, als hij 

het over Noach heeft: Noach bouwde een ark ‘om zijn 

familie te redden’. Dat klinkt logisch, maar hij had ook 

alles achter kunnen laten om nog zoveel mogelijk men-

sen te vertellen over wat komen zou. Dat doet hij niet: 

hij zal met mensen gesproken hebben, maar hij focust 

zich op het bouwen van de ark, voor hem en zijn gezin. 

 

 

Wij kunnen ook hier van Noach leren. Onze eerste ver-

antwoordelijkheid ligt bij ons gezin: zorg dat je voor je 

huisgenoten een ark bouwt, een reddingsboot, zodat jij 

en zij bewaard blijven op de dag van het oordeel (zie 

ook Jozua 24, 15b). Bid voor je kinderen; bid hen de 

ark in. Zorg dat je aandacht hebt en tijd maakt voor de 

geloofsopvoeding. 

 En dan gaat het ook om het grote gezin, het huisgezin 

van God, de kerk. In de gemeente mogen we leven met 

God, luisteren naar zijn woord en bedacht zijn op wat er 

staat te gebeuren. Laten we elkaar hierin meenemen. 
 

Kijk in geloof vooruit 

Zo bouwde Noach een ark. Toen het water kwam, ging 

hij erin, met zijn gezin. Zo werden ze gered. 

 Met Noach kwam het zelfs voor eeuwig goed: ‘Hem 

viel de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof als 

een erfenis ten deel.’ Hij werd aanvaard door God; het 

was goed tussen God en hem. 

 Ook met jou kan het voor eeuwig goed komen. De 

naam die hierbij genoemd moet worden is die van Jezus 

Christus: Hij is naar de aarde gekomen om ons te red-

den. Hij moest daarvoor overspoeld worden door de 

vloedgolf van Gods oordeel. Hij verdronk erin, maar 

stond op uit de dood en is de levende, die het leven uit-

deelt aan ieder die in Hem gelooft. Geloof dan! Stap in 

de ark, die Jezus heet. 

 Zoals Noach in de ark op reis was naar de nieuwe we-

reld na de zondvloed, zo zijn christenen op reis door dit 

leven, onderweg naar de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde. Vaar je mee? 
 

Slot 

De geschiedenis van Noach is over de hele wereld be-

kend. Maar beseffen we ook dat ze een waarschuwing is 

voor ons? Ga in de ark en wees gered! 
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