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Goeiedag en baie welkom by NG Gemeente Overkruin se virtuele oggend erediens van 

Sondag 26 Julie. Dit is vir my heerlik om vir jou te vir jou hier, in die veld, te 

verwelkom.  

 

Ek is vandag hier op `n plot net buite Bapsfontein. Ek persoonlik is mal oor die veld 

en buitelewe, maar ek neem nie die video hier op net omdat ek van die natuurlewe 

hou nie. Daar is ook `n ander rede.  

 

Ons gaan voort met ons kwartaal reeks van geloofshelde en vandag staan ons stil by 

die baie bekende verhaal van Noag - `n verhaal waarin diere, reën en reënboog (alles 

deel van die natuur) onder andere  voorkom. Ek nooi jou uit om waar jy ook al is, so 

bietjie saam met my hier in die natuur stil te word en saam met my die verhaal van 

Noag te lees. Ek vertrou dat ons saam wees tot eer en verheerliking van ons Vader se 

Naam sal wees en dat die Here ook met jou deur Sy Woord en deur Sy Gees besig sal 

wees. 

 

Kom ons word vir `n oomblik stil. 

Psalm 8:   

Here, ons Here,  

hoe wonderbaar is u Naam  



oor die hele aarde,  

hoe glansryk alles wat U  

in die hemelruim geplaas het!  

Kinders en suigelinge besing  

die magtige werk  

wat U tot stand gebring het.  

So word u teëstanders,  

die vyande en wraakgieriges,  

tot swye gebring. 

As ek u hemel aanskou,  

die werk van u vingers,  

die maan en die sterre  

waaraan U 'n plek gegee het, 

wat is die mens dan  

dat U aan hom dink,  

die mensekind dat U na hom omsien? 

U het hom net 'n bietjie minder  

as 'n hemelse wese gemaak  

en hom met aansien en eer gekroon, 

U laat hom heers  

oor die werk van u hande,  

U het alles aan hom onderwerp: 

skape en beeste, alles;  



selfs die diere in die veld, 

die voëls in die lug,  

en die visse in die see wat die oseane deurkruis.  

Here, ons Here,  

hoe wonderbaar is u Naam  

oor die hele aarde! 

 

“Genade en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die 

werking van 

die Heilige Gees.”   

 

Voordat ons gaan saamlees, kom ons bid saam. 

 

Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om in U teenwoordig nou tot rus 

te kom. Here, dit is ons gebed dat wanneer ons nou uit die Bybel gaan lees en saam 

dink oor die verhaal van Noag, dat U met elkeen van ons sal praat. Spreek Here want 

ons, U kinders luister. Amen.  

 

Ons gaan vandag Genesis 6:5 tot Genesis 7:6 en Genesis 7:21 tot 8:2 lees: 

 

Genesis 6:5-7:6 

Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy 

lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat Hy die mens op 

die aarde gemaak het. Dit het Hom diep gegrief. Die Here het gesê: “Ek sal die mens 

wat Ek geskep het, wegvee van die aarde af; mens en dier, ook dié wat kruip, en die 

voëls, want Ek is bedroef daaroor dat Ek hulle gemaak het.” 



Maar Noag is deur die Here begenadig. 

Hier volg die verhaal van Noag.  

Noag was ’n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby 

God geleef. 

Noag het drie seuns gehad: Sem, Gam en Jafet.  

Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld; Hy het die aarde gesien: dit was 

korrup, elke mens op aarde se lewe was verrot. Toe sê God vir Noag: “Ek het besluit 

om ’n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. 

Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. 

“Maak vir jou ’n ark van goferhout. Jy moet vertrekke in die ark maak en dit binne en 

buite met pik dig maak. Jy moet dit soos volg maak: die lengte van die ark moet 

honderd vyf en dertig meter wees, sy breedte twee en twintig en ’n half meter en sy 

hoogte dertien en ’n half meter. Jy moet ’n dak vir die ark maak en sy nok moet jy vyf 

en veertig sentimeter hoog maak. Verder moet jy ’n deur aan die kant van die ark insit 

en ’n onderste, middelste en boonste verdieping maak. 

“Ek gaan ’n oorstroming oor die aarde laat kom om al wat daarop lewe, te verdelg, 

elke lewende ding onder die hemel. Alles wat op die aarde is, sal omkom, maar met 

jou wil Ek ’n verbond sluit. Jy moet in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en 

jou skoondogters. Van al wat leef, van al die diere, moet jy twee van elk, manlik en 

vroulik, in die ark laat ingaan om saam met jou aan die lewe te bly. Van elke soort 

voël en dier, ook van dié wat kruip, van almal sal daar twee na jou toe kom om aan 

die lewe te bly. Jy moet vir jou kos saamvat, van alles wat geëet kan word, en dit by 

jou wegpak. Dit sal jou en die diere se kos wees.” 

Noag het alles gedoen presies soos God hom beveel het. 

Toe sê die Here vir Noag: “Jy en jou hele gesin moet in die ark ingaan. Ek het jou 

gesien en onder hierdie geslag bevind Ek jou regverdig. Van al die rein diere moet jy 

sewe pare, manlik en vroulik, saamvat en van al die onrein diere net een paar, manlik 

en vroulik. Ook uit die voëls moet jy sewe pare, mannetjies en wyfies, saamvat. Dit 

moet jy doen om al die soorte op die hele aarde aan die lewe te laat bly. Oor sewe 



dae sal Ek dit veertig dae en nagte lank laat reën en alles wat leef, wat Ek gemaak 

het, wegvee van die aarde af.” 

Noag het alles gedoen soos die Here hom beveel het. 

Noag was ses honderd jaar toe die vloedwaters oor die aarde gekom het. 

 

Dan word daar vertel hoe Noag – hulle in die ark ingegaan het en dit begin reën het 

en dan lees ons verder vanaf Genesis 7:21 

 

Genesis 7:21 – 8:2  

Al wat op die aarde geleef het, het omgekom: diere wat kruip, voëls, mak diere, wilde 

diere, ja, alles wat op aarde wemel, ook al die mense; alles wat die lewensasem in die 

neus gehad het, alles wat op land geleef het, is dood. So het God alles wat op die 

aarde geleef het, uitgewis: mens en dier, ook dié wat kruip, en die voëls, hulle almal 

is weggevee van die aarde af. Net Noag en dié by hom in die ark is gespaar. Die water 

het die aarde honderd en vyftig dae lank oorstroom. 

Toe het God gedink aan Noag en aan al die wilde diere en die mak diere wat by hom 

in die ark was, en God het ’n wind oor die aarde laat waai, en die waters het 

teruggetrek. Die fonteine van die groot waters en die vensters van die hemel is 

toegemaak, en die stortreën uit die hemel het opgehou. 

 

Ons het sopas die vloedverhaal gelees. En ek wonder sommer: wat het by jou 

opgekom toe ons die verhaal gelees het. Watter word, sin of gedagtes het by jou 

opgekom toe ons die verhaal gelees het. Waaroor wonder jy in die teks? Is daar dalk 

iets in die teks wat jy dink, sjoe, ek wil so bietjie verder oor die saak dink of so bietjie 

verder oor dit oplees. Wat sê hierdie verhaal vir jou oor mense, oor die verhouding 

tussen God en mense? Hoe dink jy oor God as jy die verhaal lees?  

 



Daar is mense wat doodeenvoudig sê: weet jy wat, ek lees nie die Ou Testament nie, 

onder andere omdat die Ou Testament darem vreeslik vol geweld is. Die Ou 

Testamentiese God is wrede en vreemde God wat vreemde dinge doen en ook 

vreemde dinge van mense verwag om te doen. As `n mens byvoorbeeld Genesis 7:23 

los van die res van die vloedverhaal en die res van die Bybelse verhaal lees, dan kan 

dit op `n manier klink of God harteloos en gewelddadig is: 23So het God alles wat op 

die aarde geleef het, uitgewis: mens en dier, ook dié wat kruip, en die voëls, hulle 

almal is weggevee van die aarde af. Net Noag en dié by hom in die ark is gespaar. 

 

Vriende, ons moet raaksien dat die vloedverhaal gaan nie in die eerste plek oor God 

wat koud en harteloos mense en diere vernietig nie, maar die hart, die kern van die 

verhaal het te doen met God wat kies om genadig te wees en te herskep deur Noag, 

iemand wie naby aan God geleef het. Die verhaal gaan oor God wat besluit, om ten 

spyte van mense se sonde nog steeds die pad met mense te stap. Maar, ons moet 

ook baie mooi raaksien, dat die verhaal van Noag dit baie duidelik maak dat God sonde 

oordeel. Dat God nooit, maar nooit sonde sal goedkeur nie.  

 

Genesis 6 beskryf op `n besondere manier die gevolg en effek van sonde. Dit beskryf 

pretensieloos die effek van sonde op verhoudings. Mense se verhouding met God, met 

mekaar en ook die res van die skepping word geheel en al deur die sonde 

aangetas.Luister hoe beskryf Genesis 6:11 en 13 dit en let op na die woord geweld 

wat gebruik word: 

Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld;  

Toe sê God vir Noag: “Ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur 

hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. 

 

Daar word `n baie sterk woord gebruik wat met geweld vertaal word en hierdie woord 

verwys na `n totale en radikale afval van en opstand teen God en die medemens. Ek 



wil dit weer se – die vloedverhaal help jou en my om raak te sien, dat God nie sonde 

ligtelik opneem nie. 

 

Deur die kruis van Jesus sien ons natuurlik God se grootste nee vir sonde en dood en 

ja vir lewe en verhoudings, maar die vloedverhaal help ons om iets van God se hart 

vir verhouding met ons as mense raak te sien, maar dat God ook sonde oordeel. 

 

Die hele verhaal van die vloed is `n besondere verhaal – nie net op grond van die 

teologie van die verhaal nie, maar ook op die manier waarop die verhaal geskryf is en 

ek wil juis gou vir `n oomblik stilstaan by die manier waarop die verhaal geskryf is. 

Dit is dalk nou `n klomp tegniese detail wat ek gaan wys, maar ek wys dit vir jou 

sodat jy iets van die kern van die verhaal sal raaksien en dat die vloedverhaal vir jou 

en my iets van die liefdevolle en genadige hart van God wil wys. 

 

Die vloedverhaal is in die vorm van `n palistrofe geskryf. ‘n Palistrofe bestaan uit 

parallelle herhalings of spieëlbeelde. Natuurlik kan ons nie as gevolg van spasie al die 

herhalings in detail wys of beskryf nie, so hier is so breë raamwerk van die 

spieëlbeelde.   

 



 

 

Ek wil veral jou aandag vestig op Genesis 8:1: Toe het God gedink aan Noag en aan 

al die wilde diere en die mak diere wat by hom in die ark was, en God het ’n wind oor 

die aarde laat waai, en die waters het teruggetrek. 

 

Ek hoop dat jy hiermee kan sien dat die kern van die vloedverhaal gaan oor God wie 

gedink het aan Noag en aan al die wilde diere en die mak diere wat by hom in die ark 

was. Ek hoop verder dat jy sien dat die wind nie vanself begin waai het nie, maar dat 

God ’n wind oor die aarde laat waai het, en die waters het teruggetrek. Die inisiatief 

om die wind te laat waai sodat die waters kan terugtrek en die mense uit die ark kan 

uitgaan, kom van God af. 

 

Toe het God gedink aan…so draai die vloedverhaal. Dit beteken natuurlik nie dat God 

nie aan hulle tydens die vloed gedink het nie, inteendeel hierdie dink aan van God 

behels baie meer as maar net ‘n onthou vir ‘n oomblik. Wanneer die Ou Testament 

hierdie uitdrukking: dink aan, gebruik kombineer dit die gedagte van “faithful love en 

`n “”timely intervention”.  In my voorbereding het ek die volgende raakgelees wat ek 

graag met jou deel: 



‘God’s remembering always implies his movement towards the object of his memory’ 

 

Een van die vertalings wat ek gelees het vertaal hierdie vers so mooi op die volgende 

manier: “God’s heart was warm for Noah and he helped him...” 

 

Hierdie uitdrukking onderstreep op ̀ n besondere manier dat God  kies om met mense, 

dan op `n besondere manier met Noag, maar met die mensdom, oor te begin, weer 

te begin. Hy kies om voort te gaan, te herskep, al vernietig mense. Hy kanselleer nie 

sy skepping nie. Hy wis dit nie uit nie. Hy gaan daarmee aan.God skryf sy skepping 

en sy skepsels nie af nie. Hy kies elke keer weer om voort te gaan ten spyte van chaos 

en korrupsie. In die verhaal van Noag kan ek in jy net weer hoor dat God sê: ek kry 

dit nie oor my hart om mense totaal en al af te skryf nie.  

 

Vriende, is dit nie maar in `n sin of twee die boodskap van die Evangelie nie? God wat 

kies om in verhouding met jou en my te leef.  

 

Ek wil graag afsluit: dit is `n moeilike tyd waarin ons tans leef. Klomp uitdagings wat 

elkeen van ons op een of ander maniere ervaar en beleef. Dalk is jy op `n punt in jou 

lewe waar jy sukkel om kop bo water te hou, waar jy voel jy word deur goed oorweldig, 

waar die een na die ander golf oor jou spoel en jy voel moedeloos, platgeslaan.  

 

As jy op so punt in jou lewe is, is dit my gebed vir jou dat jy inderdaad ook in die 

verhaal van Noag sal hoor dat God nie van jou vergeet het nie. Dat die Here by jou 

is, saam jou is. Hoor weer, God se genade, wat so aangrypend in die verhaal van 

Noag uitgelig word, dra jou en sal jou bly dra.  

 

Mag jy deur die verhaal van Noag op `n besondere manier weer opnuut bewus word 

van God se sorg met ons as mense en sy skepping.  



 

Kom ons bid saam: 

Hemelse Vader, ons dank U dat die verhaal van die Bybel keer op keer getuig van U 

troue liefde en genade om met ons in verhouding te leef.  

Here, ons word egter ook in die verhaal van Noag herinner dat U sonde oordeel en 

Here ons bely ons sondes. Vergewe ons Here.   

Here, dankie vir die voorreg wat ons as mense het om U skepping te geniet. Help ons 

om met verantwoordelikheid en sorg ook teenoor die natuur op te tree. Here, ons bid 

ook vandag spesiaal vir hulle wie naby aan u skepping leef, ons boere. Seën ons boere 

Here.  

Dankie ook Here vir die reënboog as `n teken van U verbond dat lewende wesens 

nooit weer deur vloedwaters vernietig sal word nie. 

Ons bid ook Here vir elke persoon wat op een of ander manier voel dat hy/sy nie meer 

kan nie. Gee hulle krag Here. Ons bid dat hulle op `n besondere manier nou net weer 

van U liefde, en U genade bewus sal word.  

AMEN. 

 

Ontvang die seën van God en gaan in sy vrede. 

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van 

die Heilige Gees sal by julle almal wees. 

 

 

 

 


