
zondag 29 april 2018 in het Kruispunt 
 
 
 

 
 
lezing oude testament (lector) Genesis 6, 5-22 
 
lied Liedboek 350, 1.2.3.  Het water van de grote vloed... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 15, 1-8 
 
lied  Liedboek 970, 1.2.5.   Vlammen zijn er vele... 
 
uitleg en verkondiging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---Pasen--- 

 

Pasen dat is een nieuw begin.  

Alles komt opnieuw op gang.  

 

En daarom kijken wij in de tijd tussen Pasen en Pinksteren  

naar het boek Genesis.  

Het boek van het eerste nieuwe begin. 

 Toen alles op gang kwam.  

 

Het begin van Genesis, dat gaat over  

hoe God de mens had bedoeld   

en hoe de mens zich vervolgens ontpopt.  

 

En nu concentreren we ons op Noach en de ark.  

 

En dat verhaal vertelt ons  

dat dat nieuwe begin van Pasen  

zelfs temidden van uitzichtloosheid,  

slechtheid en vernietiging mogelijk is. 

 

 

---kapot--- 

 

God zag de aarde en zie het was goed  

- zo klinkt het in het begin van Genesis,  

- maar nu niet:  

 



God zag de aarde en zie, ze was verdorven,  

corrupt en vol sociaal onrecht.  

 

De mens is slecht, zo is gebleken.  

 

 

De mens weet zijn grenzen niet,  

de mens wil niet verantwoordelijk zijn voor de ander.  

 

Het is kapot, wat God voor ogen stond.  

Het is een illusie te denken dat dit toekomst kan hebben.  

 

 

---terug--- 

 

God heeft spijt, zo staat er, dat hij de mens gemaakt heeft.  

 

Niet alleen spijt, maar ook  pijn.  

Hij heeft er verdriet van, het doet hem wat.  

 

Hij wou dat hij het niet had gedaan.  

Dat hij dat project mens kon uitgummen.  

Deleten, zeggen wij digitale mensen... 

 

En dan wordt eigenlijk de schepping van de mens en het dier  

stap voor stap teruggedraaid.  

 

Wat geschapen is wordt weer vernietigd.  

Het droge en het water, bij de schepping gescheiden,  

wordt weer samengevoegd.  

 

En op het eind ben je weer terug bij het begin:  

de chaosmacht van het water  

krijgt het weer voor het zeggen.  

 

De aarde onbewoonbaar en de geest van God  

zweeft boven het water.  

 

En nogmaals: de droefheid van de Eeuwige  

staat centraal in deze vertelling,  

niet zijn boosheid,  

dat moeten we bedenken. 

 

 

---maar: Noach--- 

 



Maar er is er één die niet verdorven is.  

Noach is rechtvaardig en gaaf.  

 

Dat is het tegenovergestelde van wat er gezegd wordt  

van de wereld om hem heen.  

 

Noach wandelde met God.  

 

Een mens die rekening houdt met hoe God het bedoeld had.  

Rechtvaardig en gaaf.  

 

Dat is mooi.  

 

Maar dat resulteert nu in een opdracht.  

Hij wordt gevraagd om de wereld in een doosje te doen.  

Hij moet een soort opvangcentrum bouwen.  

 

Een ark. 

 

 

---onbegrip--- 

 

Als Noach de enige rechtvaardige is,  

de mens die als enige  

reageert en resoneert op God,  

dan moet het onbegrip van de tijdgenoten  

groot zijn geweest.  

 

Een ark bouwen.  

 

Voor zijn tijdgenoten moet dit nutteloos werk zijn geweest,  

misschien wel krankzinnig.  

Hoongelach en onbegrip zal hij hebben moeten aanhoren.  

En maar volhouden.  

 

Gekkenwerk eigenlijk.  

En je hebt niets dan een heel onwaarschijnlijke opdracht.  

 

Noach moet zich hebben losgemaakt  

van wat iedereen gewoon vindt.  

Hij moet zijn kracht uit andere bronnen hebben gehaald.  

Hij moet in verbinding hebben gestaan  

met de bron van zijn geestelijk leven.  

 

Zoals de druiven, de ranken  

hun voeding uit de wijnstok krijgen.  

 



Noach, de wind van voren,  

maar in zijn hart en in zijn geest  

verbonden met de Eeuwige.  

 

Noach wandelde met God. 

 

 

---ark--- 

 

Van de ark van Noach zijn er veel plaatjes.  

Die afbeeldingen vd ark  

lijken vaak maar weinig op elkaar.  

 

Dat komt omdat de afmetingen die hier staan  

de afmetingen van een groot schip zijn,  

maar de vorm absoluut niet.  

 

Dus de onderdelen die dit gevaarte drijvend moeten houden,  

alles waardoor het de vorm van een schip krijgt,  

moeten de tekenaars er eigenlijk zelf bij verzinnen.  

 

De tekst gaat alleen over een vierkante kist  

die eigenlijk maar moeilijk kan blijven drijven.  

 

Hier staat het woord dat ook in Exodus 2 staat  

voor het biezen kistje waarin de kleine Mozes,  

drijvend op het water,  

aan de dood ontsnapt.  

Het woord waarmee de bijbel aanduidt dat God bewaart... 

 

Misschien is dat wel met opzet.  

Dat er niets gezegd wordt  

waardoor die ark kan blijven drijven op het water.  

 

Want dit verhaal wil duidelijk maken dat het  

de behoudende macht van God is  

waardoor er een nieuw begin komt.  

 

Niet het getimmer van Noach en niet zijn doe-het-zelf-talent.  

De toekomst hing aan een zijden draadje,  

bij Mozes, bij Noach,  

het is door de kracht van boven,  

dat dit hachelijke gevaarte  

niet ondergaat en er toekomst gekomen is.  

. 

Ja, Noach de rechtvaardige.  

Hij wandelde met God.  



 

Is het u opgevallen dat Noach zelf geen woord zegt?  

 

Je kunt je afvragen waarom Noach niets zegt.  

 

Het is dat we nog maar aan het begin van de bijbel zijn,  

maar met een beetje bijbelse bagage  

als achtergrond zou je verwachten  

dat Noach wel iets zegt.  

Waarom komt hij niet in opstand?  

Waarom zegt hij niet: maar God, dat kunt u toch niet maken,  

uw schepping was toch goed?  

 

Waarom komt hij niet in opstand, zoals Mozes:  

God, u kunt toch niet zomaar uw volk vernietigen?  

Wat moeten de heidenen dan van u denken?  

 

Of zoals Abraham: Sodom en Gomorrha vernietigen,  

zou u dat nou wel doen, God?  

Er zijn toch nog rechtvaardigen in die stad?  

Mensen die ook wandelen met God? 

 

 

Bij Noach niets van dat alles.  

 

Hij probeert niet God op andere gedachten te brengen.  

 

Hij zegt geen woord, hij voert enkel uit wat hem is opgedragen.  

 

Misschien moet je zeggen: hij had geen enkel ander mens  

om zich op te beroepen.  

Geen enkel ander mens die "wandelde met God".  

 

Er is een boek van de filosoof Leszek Kolakowski,  

waarin hij het dilemma van Noach beschrijft.  

Óf Noach kiest voor solidariteit met zijn medemensen,  

en dan zal hij mét hen ten onder gaan.  

 

Óf hij vertrouwt in volslagen eenzaamheid  

op de belofte die hij heeft gehoord,  

de enige kans op een nieuw begin.  

 

Hij kiest voor dat laatste maar betaalt er  

een hoge prijs voor: hij zwijgt.  

 

Dat is de enige manier die hem blijft  

om kritiek te hebben op het handelen van God.  



In de ogen van Leszek Kolakowski dus...  

 

 

Noach wandelt met God - en hij zwijgt. 

 

En nadat de ark is gevuld met mens en dier  

- zwijgt ook God.  

 

Alleen maar water, steeds meer, en God zegt niets meer.  

40 dagen en nachten, zegt het verhaal.  

 

Een 40-dagen-tijd, een voorbereiding, inkeer,  

alleen met jezelf en zonder ook maar iets van God.  

 

Het water van de dood stijgt en stijgt.  

Als Noach naar buiten kijkt kan dat eigenlijk alleen maar  

met een bezorgd hart en  

vol van bange vragen zijn.  

 

Wanneer zou hij voor het eerst de gedachte hebben gehad,  

door God vergeten te zijn?  

 

Maar er komt weer een tijd dat hij met verwachting  

en verlangen naar buiten kijkt. 

 

Noach wandelde met God...  

Hij was gehoorzaam.  

Hij doorstond de commentaren van de mensen.  

Hij doorstond het zwijgen van God.  

 

En hij bleef verbonden met de Eeuwige,  

en hij bleef hoop houden.  

 

En er zal een tijd komen dat hij er weer van overtuigd raakt  

dat het God niet om vernietiging te doen is,  

maar om de mensen te redden van het kwaad.  

Om toekomst. Nieuw begin.  

 

Licht van Pasen. 

 

 

---veranderd--- 

 

En toch, en toch lijkt er met Noach en de vloed  

niet gewoon maar alles hersteld.  

Er is iets onherstelbaar veranderd.  

 



Het is alsof de bijbel het wil zeggen.  

 

Voor de vloed zegt de Schrift van mensen  

dat zij wandelen met God.  

Henoch wandelde met God.  

Noach wandelde met God.  

 

Na de vloed wordt dat in het ot niet meer gezegd.  

Er is iets tussengekomen.  

Verwijdering, lijkt het.  

 

Er wordt niet meer met God gewandeld,  

er wordt "voor zijn aangezicht" gewandeld.  

 

De mensen zijn niet meer mensen-met-God  

maar mensen-onder-de-ogen-van-God.  

 

Zoals ook Pasen niet enkel een herstel van voordien was.  

 

Jezus was er en hij werd waargenomen,  

maar er was ook: raak me niet aan.  

 

En er waren ook mensen die met hem  

onderweg waren en zich afvroegen:  

hoe kan het dat we hem niet herkenden?  

 

Er is iets veranderd... 

 

 

---belofte--- 

 

Maar dat verandert niets aan het verbond dat de Eeuwige  

met de mens gesloten heeft.  

 

De Eeuwige is, ook al lijkt het soms anders,  

altijd op weg om een nieuw begin te maken.  

Dat is een belofte.  

Maar meer zekerheid dan de belofte van God  

kan een mens niet krijgen.  

 

Soms horen wij niet meer dan deze belofte,  

en zijn de tijden verder donker,  

en is er niets en niemand die deze belofte resoneert.  

 

"Geloof", zo zei Martin Luther King eens,  

"is altijd maar de eerste stap zetten,  

zonder altijd te weten waar je uitkomt".  



 

En ja, de bedoeling van God met mensen is niet veranderd:  

de aarde bebouwen en bewaren,  

en voor elkaar een baken van vertrouwen zijn,  

een teken van hoop... 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 655   Zing voor de Heer...   
 


