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Boodschap 2 

Noach: het leven en werk dat de eeuw kan veranderen 

Schriftlezing: Gn. 6:5-22; 7:13, 16; Heb. 11:7 

I. Het leven van Noach was een leven dat de eeuw veranderde—Fil. 1:19-21a: 

A. God liet aan Noach de ware situatie zien van de verdorven eeuw waarin hij 
leefde—Gn. 6:3, 5, 11, 13; Mt. 24:37-39; 2 Tim. 3:1-3. 

B. “Maar Noach vond genade in de ogen des Heren”—Gn. 6:8: 
1. Als satan zijn best gedaan had om een situatie te beschadigen, was er altijd 

iemand die genade in de ogen van God vond om iemand te worden die de 
eeuw zou keren—verw. Da. 1:8; 9:23; 10:11, 19. 

2. Het belangrijkste doel van het verslag in Genesis is niet om de val te laten 
zien, maar om te laten zien wat de genade van God kan doen voor gevallen 
mensen; genade is God Zelf, de aanwezigheid van God, die door ons genoten 
wordt om alles voor ons te zijn en alles in ons, voor ons, en door ons te doen; 
genade is God die naar ons komt om onze levensvoorziening, kracht en alles 
te zijn—Joh. 1:14, 16-17; Op. 22:21: 
a. Het genot van de Heer als genade is met hen die hem liefhebben—Ef. 

6:24; Joh. 21:15-17. 
b. De genade van de Heer Jezus Christus als de overvloedige voorziening 

van de Drie-enige God wordt door ons genoten door de beoefening van 
onze menselijke geest—Heb. 10:29b; Gal. 6:18; Fil. 4:23; Film. 25; 2 Tim. 
4:22. 

c. Gods woord is het woord van genade—Hnd. 20:32; Kol. 3:16; verw. Jr. 
15:16. 

d. We ervaren de door een proces gegane Drie-enige God als de genade van 
leven in het samenkomen met de heiligen op de grond van eenheid—Ps. 
133:3; 1 Pe. 3:7; Hnd. 4:33; 11:23. 

e. We kunnen de Heer ervaren als onze toenemende en toereikende genade 
te midden van lijden en beproevingen—2 Kor. 12:9. 

f. We moeten arbeiden voor de Heer in de kracht van Zijn genade—1 Kor. 
15:10, 58; 3:10, 12a. 

g. We moeten goede rentmeesters zijn van de veelvoudige genade van God— 
1 Pe. 4:10; Ef. 3:2; 2 Kor. 1:15; Ef. 4:29. 

h. Door de kracht van genade, de sterkte van genade en het leven van 
genade, kunnen we juist zijn met God en met elkaar; genade brengt 
gerechtigheid voort—Heb. 11:7; Rom. 5:17, 21. 

C. Zoals zijn grootvader Henoch (Gn. 5:22-24), wandelde Noach met God door geloof 
(Gn. 6:9; Heb. 11:7), dit was Gods goddelijke element, die in hem overgebracht 
en geïnfuseerd werd om zijn bekwaamheid te zijn om te kunnen geloven (Rom. 
3:22); met als gevolg dat hij een erfgenaam was van Gods gerechtigheid (verw. 
Rom. 4:39) en een boodschapper van gerechtigheid werd (2 Pe. 2:5) als een protest 
tegen het boze geslacht; de gerechtigheid van Noach versterkte Gods besluit om 
Zijn oordeel uit te voeren op het goddeloze geslacht. 

D. De ark die Noach bouwde is een beeld van de praktische en huidige Christus 
als Gods behoudenis en om de ark te bouwen is om de praktische en huidige 
Christus als Gods behoudenis op te bouwen in onze ervaring voor de opbouw van 
het Lichaam van Christus als de collectieve Christus; volgens Filippenzen is dit 
de manier waarop we onze eigen behoudenis bewerken—Fil. 2:12-13: 
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1. De ark te bouwen is onze eigen behoudenis te bewerken, dat is om Christus 
op te bouwen in onze ervaring voor de opbouw van het Lichaam van Christus, 
de collectieve Christus. 

2. De ark waar Noach aan werkte en waar hij binnenging was Gods 
behoudenis; we moeten een praktische en huidige Christus hebben, die we 
binnen kunnen gaan als Gods behoudenis. 

3. De behoudenis in Filippenzen 2:12 is niet een eeuwige behoudenis van 
veroordeling en van de poel van vuur, maar de dagelijkse en voortdurende 
behoudenis, dat is Christus als een levend Persoon; ook al hebben we eeuwige 
behoudenis, we hebben verdere behoudenis nodig te midden van een krom 
en verdraaid geslacht—Fil. 2:15. 

4. Vandaag zijn we in de doortocht van Gods behoudenis; we zijn deze 
doortocht binnen gegaan, en onze voortgang in deze tocht is het bewerken 
van onze eigen behoudenis: 
a. Hoe meer Noach aan de ark bouwde, hoe meer hij door Gods behoudenis 

heen ging, uiteindelijk kon hij datgene binnengaan waaraan hij gebouwd 
had—Gn. 7:7. 

b. De Christus, die wij vandaag opbouwen in onze ervaring, zal onze 
toekomstige behoudenis worden; op een dag, onder de soevereiniteit van 
God zullen we de Christus binnengaan, die wij opgebouwd hebben. 

c. Zelfs vandaag, wanneer we Christus in onze ervaring opbouwen, zullen 
we in staat zijn om in Christus te blijven en in Christus te wonen—Joh. 
15:5: 
(1) Om Christus in onze ervaring op te bouwen is om de Heer lief te 

hebben, met Hem te praten door Zijn naam aan te roepen, om 
gemeenschap met Hem te hebben, door Hem te leven en met Hem 
dag na dag, uur na uur, te wandelen om een mede-wandelaar met 
God te zijn, zodat we een medewerker met God kunnen zijn—Gn. 
5:22-24; 6:9. 

(2) Zo wordt Christus in onze ervaring opgebouwd dat we Hem als onze 
behoudenis binnen kunnen gaan. 

5. Alle vier de hoofdstukken van Filippenzen verwijzen naar de allesomvattende, 
levende persoon van Christus als onze behoudenis: 
a. In Filippenzen 1 is behoudenis Christus leven en Christus vergroten in 

alle omstandigheden. 
b. In Filippenzen 2 is behoudenis Christus weerspiegelen door aan de 

woorden van leven vast te houden. 
c. In Filippenzen 3 is behoudenis gerechtigheid van God, dat is God Zelf 

belichaamd in Christus. 
d. In Filippenzen 4 is behoudenis Christus Zelf als het leven dat waarachtig, 

waardig, rechtvaardig, puur, liefelijk, gunstig over gesproken en vol van 
deugden en lof. 

II. Het werk van Noach was een werk dat de eeuw veranderde—2 Kor. 6:1; 
Mt. 16:18; 1 Kor. 3:12: 

A. God gaf Noach een allesomvattende openbaring, een verdere openbaring, de 
openbaring om de ark te bouwen, die de weg was voor God om een einde te 
maken aan het verdorven geslacht en een nieuw tijdperk binnen te brengen; 
Noach bouwde de ark niet volgens zijn eigen verbeelding, maar absoluut volgens 
Gods openbaring en goddelijke instructies door geloof—Gn. 6:15a; Heb. 11:5-7; 
verw. Ex. 25:9; 1 Kr. 28:11-19; 1 Kor. 3:10-12; Ef. 2:20a: 
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1. De ark is een beeld van Christus (1 Pe. 3:20-21)—niet alleen van de 
individuele Christus, maar ook van de collectieve Christus, de Gemeente, 
die het Lichaam van Christus is en de nieuwe mens om voleindigd te worden 
in het Nieuwe Jeruzalem—Mt. 16:18; 1 Pe. 3:20-21; 1 Kor. 12:12; Ef. 2:15-
16; Kol. 3:10-11; Op. 21:2. 

2. Het bouwen van de ark is een beeld van het bouwen van de collectieve 
Christus met het element van de rijkdommen van Christus als bouwmateriaal, 
door hen die met God samenwerken—1 Kor. 3:9-12a; Ef. 4:12; 2:22. 

3. Dit bouwen is het werken van Christus in de mensen om hen door Christus 
met elkaar op te bouwen dat zij Gods manifestatie in het vlees kunnen 
worden—1 Tim. 3:15-16; 1 Kor. 3:9a, 10, 12; Rom. 11:36. 

B. Door het bouwen en binnen gaan van de ark, werd Noach niet alleen gered van 
Gods oordeel over het boze geslacht door de vloed, maar werd hij ook afgezonderd 
van dat geslacht en naar een nieuw tijdperk gebracht—Gn. 6:5-22. 

C. Evenzo zullen wij, door de Gemeente te bouwen en het gemeenteleven binnen 
te gaan, gered worden van Gods oordeel over het huidige boze geslacht door de 
grote verdrukking heen en zullen wij in een nieuw tijdperk overgebracht worden, 
het tijdperk van het millennium—Heb. 11:7; Mt. 24:37-39; Lc. 17:26-27; 21:36; 
Op. 3:10. 

D. De lengte van de ark was driehonderd el, de breedte vijftig el, en de hoogte dertig 
el (Gn. 6:15); de basisgetallen in Gods bouwerk zijn drie en vijf (verw. Ex. 27), 
die duiden op de vermenging van de Drie-enige God met de mens door Zijn 
goddelijke uitdeling (2 Kor. 13:13; Ef. 4:4-6). 

E. De ark had drie verdiepingen, de onderste, de tweede en de derde—Gn. 6:16: 
1. De drie delen van de tabernakel duiden op de diepte die wij allemaal binnen 

moeten gaan; de drie verdiepingen van de ark duiden op de hoogte die we 
allemaal moeten bereiken. 

2. De drie verdiepingen van de ark duiden op de Drie-enige God; de Geest 
brengt ons naar de Zoon en de Zoon brengt ons tot de Vader; wanneer we 
tot de Vader komen zijn we op de derde verdieping—Lc. 15:4-7, 8-10; 18-23; 
Ef. 2:18. 

3. We moeten de diepste en hoogste intimiteit met onze Drie-enige God 
binnengaan, zodat Hij ons naar de ‘derde verdieping’ kan brengen om ons 
Zijn mysteries, geheimen en verborgen schatten te laten zien—1 Kor. 2:9; 
2 Kor. 2:10; Ex. 33:11. 

F. In de ark was een opening naar de hemel voor het licht—Gn. 6:16: 
1. Het Hebreeuwse woord voor opening heeft dezelfde oorsprong als het woord 

voor middaguur; dit betekent dat wanneer je onder de opening (het raam) 
bent, je in het middaguur bent en vol licht bent—verw. Spr. 4:18. 

2. Zoals er maar één raam, één opening in de ark was, is er ook maar één raam, 
één openbaring en één visioen door één bediening in Gods bouwwerk—Hnd. 
26:19; Gal. 1:6-9; 1 Tim. 1:3-4; verw. 2 K.2:2, 9, 13-15. 

G. Er is maar één deur, één ingang naar de ark; deze ene deur is Christus—Gn. 
7:13, 16; Joh. 10:9: 
1. Noach, die de ark binnenging, is een beeld van ons binnengaan in Christus— 

Joh. 3:16; Gal. 3:27. 
2. Wanneer we in de Heer Jezus geloven, worden we ‘opgesloten’ door God 

zonder een weg om uit Hem te gaan—verw. Joh. 10:28-29; Ps. 139:7-12. 
H. De ark was van goferhout gemaakt, een soort cipres, een harsachtig hout dat de 

aanslag van water kan doorstaan; dit is een beeld van de gekruisigde Christus, 
die de doodswateren kan doorstaan—Gn. 6:14; Hnd. 2:24. 
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I. De ark was van binnen en van buiten bedekt met pek, dit is een beeld van het 
verlossende bloed van Christus dat Gods bouwwerk van binnen en van buiten 
bedekt—Gn. 6:14; Heb. 9:14; Ex. 12:13.  
1. Het Hebreeuwse word voor pek heeft dezelfde oorsprong als het woord voor 

verzoening, wat ‘bedekken’ betekent, Noach en zijn familie werden gered 
van het oordeel van de vloed door het pek op de ark, dit betekent dat de 
gelovigen in Christus gered worden van Gods oordeel door het verlossende 
bloed van Christus—Rom. 5:9. 

2. Wanneer wij op het bloed zien, hebben wij vrede; wanneer God het bloed 
ziet, is Hij tevreden gesteld; wanneer satan het bloed ziet is hij niet in staat 
om aan te vallen; wanneer de engelen het bloed zien, verheugen zij zich—
Op. 12:11. 

J. Het water waar Noach doorheen ging is een beeld van het water van de doop—
1 Pe. 3:20-21: 
1. De pek op de ark, dat op het bloed van Christus duidt, redde Noach van het 

oordeel van de vloed, en het water van de vloed dat op het water van de 
doop duidt, oordeelde niet alleen de wereld, maar zonderde Noach af van 
het boze geslacht—Ex. 14:26-30; Hnd. 2:40-41. 

2. Het water van de vloed bevrijdde Noach uit de oude manier van leven in 
een nieuwe omgeving; op dezelfde manier bevrijdt het water van de doop 
ons van de ijdele manier van leven, dat we geërfd hebben en brengt ons in 
een manier van leven in opstanding in Christus—Rom. 6:3-5. 


