Lieve gemeente, beste jongens en meisjes,
De preek gaat over: “ God was blij met Noach”.
Noach vond genade bij God.
Noach was de Here God welgevallig.
Dat merkte Noach (Gods knipoog), dat merkten de mensen om hem heen.
2 mensen / kinderen ‘hebben iets met elkaar’: “zijn” – op – elkaar.
• blij de ander te zien
• iets tegen de ander te zeggen
• fijn om aan de ander te denken
Iets dergelijks tussen God en Noach.
Apart, God + Noach.
God: relatie God + mensheid op dieptepunt.
Mensheid: bende – geweld: ruzie, oorlog
- hielden niet van God
- dachten : slecht.
Een dag:
- vieze schoenen in huis, net gezogen
- potlood op het behang tekenen
- wipwap schommelen
Toch vond Noach genade bij God. Noach naar God: geen aparte man: aanleg als andere
mensen.
Al zegt iedereen ‘nee’ tegen God, Noach zegt ‘ja’.
Bijzonder: jij: de enige die van God houdt, in de klas of op je werk
u: niet veel die om God zelf geven.
Noach! Hij wandelde met God. Mooi!
God zegt: Ik heb welbehagen in deze man. Hij maakt mij blij. Ik ga met hem en zijn
gezin een nieuw begin maken.
Weet je: doordat Noach God voldoening schonk, zijn jij, u en ik vandaag in leven.
Noach toont ons een leven van aanbidding. Moeilijk woord: “ aanbidding”.
Wat is dat? Denk aan EO – ronduit.
Kunnen jullie onthouden?
1) God echt liefhebben.
Noach had God lief, meer dan wie of wat dan ook.
Aan de ene kant God, aan de andere kant: al het andere (noem eens!).
Ook al zeiden anderen: geloof jij dat God bestaat? Het is een harde God: wat zegt Hij
tegen Kaïn: vervloekt ben jij! Geef jij om die God?
Noach: Ja, meer dan ieder ander, alle dingen.
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Noach was een rechtvaardig en onberispelijk man (vers 9).
NBV: Hij was een voorbeeld: zó moet het!
HB: Hij deed echt zijn best te leven zoals God het wilde.
Noach had een relatie met God!
Dat is het allerliefste wat God van jou wil: een relatie. De grote God verlangt ernaar dat u
van Hem houdt. Hij zegt: Je hoeft niet voor Mij te werken, moeilijke dingen doen.
Ik wil je liefde!
God houdt zó ontzettend veel van u, van jou. En het is zijn verlangen dat u en jou Hem
op uw/jouw beurt liefhebben.
Aanbidding: Gods liefde naar je toe laten komen en zeggen: ik houd van U! Zeg maar!
2) God helemaal vertrouwen.
Waarom Noach God blij maakte was, dat Noach God vertrouwde, toen dat helemaal niet
slim leek.
• Hij bouwde een groot schip midden op het land.
Hier: grote schepen, rand van het water.
Stel je voor: een plein: 300 el = 150 m. lang, 50 el = 25 m. breed, 30 el = 15 m.
hoog.
* Noach had nog nooit regen gezien. Voor de zondvloed bevloeide God de aarde
vanuit de grond.
• Voor alle dieren zorgen.
Blijdorp: “ niet weren”. Ieder beest anders.
Noach: veel te moeilijk: nee.
Hij vertrouwde op God.
Ogen dicht: stappen / spelletje. Ander zegt wat: - vertrouwen, - voor de gek.
Bijbel: God vertrouwen: weet het beste.
• Heel je hart. Halve hart: twijfelen.
• Vertrouwen: lang gebouwd. 500 jaar: 3 zonen, dan opdracht.
600 jaar: klaar.
• Ark maken: kostte veel geld. Leverde niets op, b.v. winkel.
Kerk = ark. Wereld vuil en vies, idem mensen.
1e keer reinigen: water : ark van Noach
2e keer reinigen: wie? Vuur. Doop 1 Petrus 3:21. Bidden / aanbidden. Geen lichamelijke
verandering.
3) God met heel je hart gehoorzamen.
Er kwam heel wat kijken bij de bouw van de ark:( zie boek van Rien Poortvliet) + de
inrichting van de ark + het eten (op vakantie nemen wij eten mee: echt Nederlands)
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“ En Noach deed alles precies zoals God hem had opgedragen”. Niet: zo ongeveer, een
meter meer of minder: een hele klus.
In de kracht van God, blij met God, plank voor de ark gezaagd en aan de ark
vastgemaakt: dankte hij!
De stem van God: fijn Noach, mooi gedaan!
Moeilijke klussen: doe het met God!
God vraagt in de Bijbel best wel moeilijke dingen van ons: kan ik niet! Doen! Meteen!
Lukt!
1e stap: opdracht. Militairen = strijd = commando.
Vaak proberen we het voor een stuk te doen. De dingen die veel kosten laten we zitten.
- contact met wie je a) ligt en wie je wat b) minder graag mag.
Maar c) dat vervelende meisje / jongen: nee!
- Wel de a) Bijbel lezen, houdt van lezen, maar b) bidden vind
ik moeilijk.
In de Bijbel gaat het over “gehoorzamen met vreugde”. Doen omdat God het zegt en
maken: dan gaat het goed!
Aanbidden! Ik snap het niet en toch doe ik het omdat U God bent. Ik aanbid U!
4) Zondvloed, New Orleans.
Regen, regen. Alle mensen die God niet liefhadden kwamen om. Vreselijk! De aarde
werd schoongewassen met water.
In de ark: druk met de verzorging, eten en water: koeien: hooi, cavia, muis, nijlpaard:
waterplanten, vissen?
Noach was heel blij: fijn dat ik hier veilig in de ark zit. God zei: Ik zorg voor je.
Sommige mensen denken dat God alleen blij is met ons als we zingen, Bijbel lezen, naar
de kerk gaan. En als we gewoon ons werk doen, sommen maken, taalles
hebben…..Oninteressant voor God. Dat is niet zo! God vindt het belangrijk dat we slapen
en eten, werken en ontspannen, goed verzorgen + onze kinderen.
- Elke haar op ons hoofd is geteld…………
God geniet van ons dagelijks bezig zijn ( sleur doorbreken).
God geniet niet van de zonde, als we Hem negeren: dat mag God niet zien!
Dat mag een ander niet zien, God niet. Gevaarlijk!
Of als we ontevreden zijn: ik zou als iemand anders willen zijn, hem of haar.
Doe het anders, doe het voor God.
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5) God prijzen.
Noach vond genade bij God, God was blij met Noach.
Dit heeft alles te maken met de instelling van Noach om de Here God te prijzen.
Het 1e wat Noach deed nadat hij de zondvloed had overleefd, was zijn dankbaarheid
tegenover God uiten door een offer te brengen.
We hebben gelezen: “En Noach bouwde een altaar voor de Here, hij bracht brandoffers
op het altaar”.
- Stenen, dier: schaap, duif. Alles is van U: bewijs: dit beest.
Ik ben van U: eigenlijk ik: ‘in mijn plaats’.
Stap naar het Nieuwe Testament: wij zijn geen offers. Wie?
Na Jezus Christus: lofoffers, offers van dankbaarheid.
Prijzen God om wie Hij is, zegt, doet, geeft.
Dat wil God graag! God troont!
Er gebeurt iets geweldigs wanneer we God loven en danken: Dat vindt God fijn, dat
maakt Hem blij. Wij worden ook blij!
“Op elkaar zijn”, blij van elkaar.
Aanbidding: blij.
Nieuw seizoen: leren aanbidden. SGA: Samen God Aanbidden!
Wanneer? Nu!
Start: fluit (symbolisch).
Bon: invullen.
Aanbidden: Dit zijn de bouwstenen van het altaar:
1) God echt liefhebben
2) God helemaal vertrouwen
3) Luisteren naar God
4) Je werk doen
5) God prijzen
Wanneer? Nu!
Amen.
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