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HET VEREISTE GELOOF (3)
hjms
Geliefde broeders en zusters, in Deel 1 hebben we ons verdiept in de definitie van het voor
het kind van God zo noodzakelijke geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te
behagen en ieder die tot God komt, moét geloven, dat Hij bestaat en dat Hij degenen
beloont, die Hem zoeken (Hebr. 11:6).
In Deel 2 hebben we het geloof van Abel en van Henoch bestudeerd.
In dit deel zullen we Noach’s geloof bekijken.
Noach
Broeders en zusters, in Abel’s leven zagen we het noodzakelijke geloof om onze geloofswandel achter Jezus op de juiste wijze te beginnen. Namelijk het geloof en de getuigenis in
ons hart, dat wij door Jezus’ Kruisoffer met Hem zijn gestorven en volkomen van onze
zonden zijn gereinigd, waardoor we nu geheel schoon en gerechtvaardigd voor God staan.
Uit zijn beroep van schaapherder bleek dat hij op weg was, dat wil zeggen aan het verhuizen
was, naar zijn huis in de hemel.
In Henoch’s leven zagen we, dat als wij ons bekeren en kinderen Gods zijn geworden, wij de
eeuwige dood hebben overwonnen. Als wij in het geloof héél dicht bij God gaan wandelen,
waardoor wij Hem behagen, zullen wij ons huis in de hemel daadwerkelijk bereiken (de
Opstanding der doden, gevolgd door de Opname).
We zullen nu in Noach’s geloofsleven eveneens enkele voor ons belangrijke, elementaire
dingen zien. Het zijn cruciale dingen voor het kind van God, dat in het geloof achter Jezus
aan op weg is naar zijn eeuwige huis, namelijk de gehoorzaamheid aan God om uit te gaan
en te getuigen, gepaard gaande met een voortdurende rust en vrede in het hart. Maar dit
alles wél door het geloof.
Noach’s geloofsleven geeft een blik op het christelijke leven vanaf het begin tót aan het
einde. Ook Noach was, net als Abel, van zijn zonden gerechtvaardigd door onze grote God.
Hij leefde in en door het geloof in God en Zijn wondervolle beloften. Zijn leven was een
voorbeeld voor de mensen in zijn omgeving. Ook Noach zag uit naar het nieuwe leven. Zijn
nieuwe leven ving aan ná Gods grote oordeel over de wereld door middel van de zondvloed.
God bracht Noach en zijn gezin veilig naar de overkant van het oordeel.
Laten we Hebr. 11:7 lezen, het vers waarin over Noach’s geloof wordt gesproken:
“Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen,
die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis
van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een
erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.”
In deze verhandeling over het vereiste geloof kwam reeds meerdere malen aan de orde, dat
het geloof ons vanuit de materiële wereld om ons heen in de onzichtbare wereld van de
geestelijke dingen brengt. Abel, Henoch, Noach en Abraham, die Gods Wetten nog helemaal
niet kenden, oefenden tóch geloof uit in de onzichtbare, grote Schepper van hemel en aarde.
Ook Noach bezat dit bijzondere geloof.
En dit bijzondere geloof was voor God de reden om niet alleen tot Abel en Henoch, maar ook
tot Noach’s hart te spreken. God wilde Noach blijkbaar vermanen en waarschuwen om hem
vervolgens voor een bijzondere zaak te gebruiken en te leiden.
Waarom deze conclusie?
De zinssnede “door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde” wordt in de vertaling van het
Nederlands Bijbel Genootschap vertaald met “nadat hij een godsspraak ontvangen had”.
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De New American Standard Bible Being spreekt over “being warned by God”, terwijl de
vertaling van de Amplified Bible spreekt van “being forewarned of God”. In goed Nederlands:
“(van tevoren) door God gewaarschuwd zijnde”.
De betreffende zinssnede is de vertaling van het Griekse “chrematizo”, dat in dit verband
betekent “goddelijk geleid worden, geroepen worden, (toe-)gesproken worden, geopenbaard
worden, gewaarschuwd worden, vermaand worden”.
Maar om de taalkundige kern precies te begrijpen, moeten we ook weten dat “chrematizo” uit
twee woorden is samengesteld, namelijk “chrema”, dat wil zeggen “een zaak, een affaire” en
“chraomai”, hetgeen “gebruiken” betekent. De conclusie kan niet anders zijn, dan dat God
Noach toesprak en waarschuwde over een bepaalde zaak, omdat Hij hem daarna wilde
gebruiken.
Het feit dat God Noach voor een bepaalde zaak wilde gebruiken, bewijst ons overigens dat
Noach al een zekere standaard in zijn geloofswandel had bereikt. Hij was rechtvaardig en
oprecht en net zoals Henoch wandelde ook hij met God (Gen. 6:9). Hij was dus als kind van
God al een tijdje op weg.
Voor welke zaak wilde God Noach gebruiken? God wilde hem gebruiken voor iets dat nog
niet gezien werd, dat dus onzichtbaar was en nog in de toekomst lag besloten, namelijk
God’s toekomstige, vreselijke oordeel middels een watervloed over een oneindig zondige
wereld. Noach vreesde immers, toen God hem dat openbaarde. God had besloten dat Hij de
mensen en de aarde zou oordelen in verband met hun grenzeloze zonden (Gen. 6:7).
Noach vreesde, niet alleen omdat hij in Gods toekomstige oordeel geloofde, maar ook omdat
hij uit zijn eigen ervaringen in de wereld inzag, dat Gods oordeel rechtvaardig was. Noach
leefde immers temidden van die voortdurend zondigende mensen.
En Noach geloofde God op Zijn woord. Hij kon het oordeel nog niet met zijn lichamelijke
ogen zien. Hij kon het slechts met zijn geestelijke ogen zien en hij geloofde God.
Dáárom, broeders en zusters, om zijn geloof, wilde God hem als prediker gebruiken. Om te
prediken dat God de wereld zou oordelen.
Hoe moest Noach prediken? Noach moest in het bijzonder prediken door te wijzen op de ark
die hij bouwde. Die ark zou het behoud voor Noach en zijn familie zijn als Gods spoedige
oordeel over de wereld zou komen. Uiteraard verstaan wij dat deze ark in geestelijke zin
naar Jezus Christus verwijst. Hij alleen is onze Ark des behouds (Hand. 4:12).
Gen. 6:13-15,17-19,22 – “Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn
aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met
de aarde verderven. Maak u een ark van goferhout; met kameren zult gij deze ark maken; en
gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En aldus is het, dat gij haar maken
zult: driehonderd ellen zij de lengte der ark, vijftig ellen haar breedte, en dertig ellen haar
hoogte. ………………………. Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle
vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde
is, zal den geest geven. Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan,
gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u. En gij zult van al wat
leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden:
mannetje en wijfje zullen zij zijn; …………………………… En Noach deed het; naar al wat
God hem geboden had, zo deed hij.”
Broeders en zusters, de naam “Noach” ( xwn ) betekent overigens “rust”, maar dan wel in
comfortabele zin. Waarom had zijn vader Lamech hem eigenlijk zo genoemd?
Gen. 5:9 verklaart het ons: “En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons
troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de
HEERE vervloekt heeft!” Vader Lamech profeteerde dat Noach troost zou bieden aan de
mensen, omdat God de aarde had vervloekt.
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Nu God hem de toekomst had geopenbaard en hem die bijzondere opdracht had gegeven,
begreep Noach eindelijk de diepe betekenis van zijn naam. Hij zou de mensen vertellen, dat
zij niet bang hoefden te zijn, maar dat er een weg van redding en behoud zou zijn, namelijk
de ark die hij in Gods opdracht bouwde.
Ondanks het naderende oordeel was Noach niet bang. Er was diepe, comfortabele rust en
vrede in zijn hart. Hij vertrouwde volkomen op God en hij wist dat hij door het wateroordeel
heen veilig in dat nieuwe leven zou arriveren. Matt. 11:28-30 – “Komt herwaarts tot Mij, allen
die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat
Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk
is zacht, en Mijn last is licht.”
Broeders en zusters, deze diepe rust en vrede moét ook in onze harten worden gevonden.
Rust en vrede (en blijdschap) in het hart kenmerken het wedergeboren kind van God.
God beval specifiek, dat Noach voor hem en zijn familie en voor de dieren een ark des
behouds moest bouwen. Ook deze specifieke uitspraak van God geloofde Noach met zijn
hele hart. Hij wist dat het oordeelswater niet alleen hem, maar ook zijn familie niet zou deren
en dat God hen zeker zou beschermen. Hebr. 11:7b – “……………….. en bevreesd
geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin;………….”
Broeders en zusters, er staat niet in Gen. 6 en Hebr. 11 vermeld, dat Noach moest prediken
tot de zondige mensen in de wereld. Desondanks zal Noach alleen al door zijn werkzaamheid tóch hebben gepredikt. Het bouwen van een ark midden op het land zal immers bij de
mensen vele vragen hebben opgeroepen, waarop Noach ook antwoord zal hebben gegeven.
Welk antwoord? Waarschijnlijk het volgende: “Ik bouw een veilig schip omdat God deze
wereld met een watervloed rechtvaardig zal oordelen. Want de zonden van de mensen
hebben de hemel bereikt. Daarom, bekeer je vóórdat het te laat is.”
De apostel Petrus schreef daarom, dat Noach een prediker was. 2 Petr. 2:5 – “En de oude
wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal
bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;
Het staat niet zo in Genesis geschreven, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen die wilde,
in de ark zou mogen ingaan om gered te worden. Omdat die ark een typebeeld van onze
Redder Jezus Christus is. En het staat wederom niet geschreven, maar waarschijnlijk
hebben de mensen Noach ook voor gek versleten. Wie bouwt er nu een ark midden op het
droge land?
Helaas waren er uiteindelijk slechts weinig mensen bereid om te luisteren en zich te bekeren.
Slechts acht zielen werden door Noach behouden (Gen. 6:18;7:7,13; 1 Petr. 3:20; 2 Petr.
2:5). Maar het waren wel kostbare zielen, waarmee God zou beginnen om geheel opnieuw
de aarde te bevolken, namelijk hijzelf, zijn vrouw, zijn drie zonen en zijn drie schoondochters.
Maar broeders en zusters, het was niet door Noach’s prediking, dat zij veilig de ark des
behouds binnentraden. Neen, het kwam door zijn geloof in God, waardoor hij onvermoeibaar
aan die ark bleef bouwen. En God werkte in de harten van zijn vrouw, zijn zonen en zijn
schoondochters.
Broeders en zusters, terwijl Abel geloofde en Gods getuigenis ontving, dat hij gerechtvaardigd was, was Noach reeds Gods prediker der gerechtigheid geworden.
Zo ook moeten alle kinderen Gods, die achter Jezus aan op weg zijn naar hun hemelse huis,
predikers der gerechtigheid worden. En hun allereerste verantwoordelijkheid als kind van
God is het behoud van hun gezin en hun familieleden.
Maar ik wil benadrukken, dat hun behoud (net zoals bij Noach) uitsluitend afhangt van het
geloof. Natuurlijk zullen wij over de redding door Jezus moeten spreken, maar ons persoonlijke geloof zal de doorslag geven in de redding van ons huis. Leest u maar de woorden van
Paulus in Hand. 16:31 – “En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig
worden, gij en uw huis.”
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Broeders en zusters, als uw familieleden uw volhardend geloof in Jezus zien, als zij uw
vreugde en uw liefde zien, als zij zien dat uw karakter geheel veranderd is en dat u de Ark
van het behoud, Jezus Christus, bent binnengetreden, dan verandert er wat in hun
binnenste. Wellicht niet meteen, maar eens zal dit hun tot de beslissing brengen om óók hun
levens aan Jezus te geven. Houd u daarom vast aan de belofte van het Woord van God en
geloof in de Heere Jezus met uw gehele hart. Dan is de garantie van het onfeilbare Woord
van een God, Die niet liegen kan (Tit. 1:2) uw persoonlijke eigendom geworden. Namelijk dat
uw gehele huis zalig zal worden en zal arriveren in het hemelse huis.
Tenslotte wil ik nog heel even mijn eerdere woorden memoreren, dat Noach gerechtvaardigd
was. Paulus zei hierover in Hebr. 11:7 het volgende: “………., en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.”
Abel ontving in zijn hart door het geloof de bevestiging van God, dat hij volkomen gerechtvaardigd was. Ook Noach mocht dus deze bevestiging in zijn hart ontvangen. Omdat ook hij
geloofde in God en in al Zijn onzichtbare, geestelijke beloften. Als we in Deel 4 tot besluit van
deze verhandeling het geloof van Abraham zullen behandelen, zullen we zien, dat ook
Abraham op grond van zijn geloof diezelfde bevestiging van God kreeg. Gen. 15:5-6 – “Toen
leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien
gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn! En hij geloofde in den HEERE; en
Hij rekende het hem tot gerechtigheid.”
Broeders en zusters, ziet u nu hoe belangrijk uw geloof in God en in al Zijn beloften is?
Niet uw vlijt en uw arbeid kan u zalig maken, zelfs niet als u dat keihard werkend in oprechtheid en in alle getrouwheid doet. Hoewel God getrouwheid zeker zeer op prijs stelt.
Neen, het is uitsluitend het geloof in de Ark des behouds, Jezus Christus, en Zijn beloften,
dat u kan rechtvaardigen en u kan zalig maken. Geloof in het Offer van Jezus. Neem Hem
aan, belijdt uw zonden en geloof in de reinigende kracht van Zijn Bloed. In dit geloof ligt uw
eeuwige behoud. Moge Jezus u rijkelijk zegenen. Amen.
(wordt vervolgd)

