
LES 4 – DE GROTE OVERSTROMING OP DE VERKEERSWEG VAN HET 

LEVEN 

Genesis 6-8 

THEMA:  Het aantonen van de zekerheid van gelovigen in Christus. 

  

          Heb je ooit een overstroming meegemaakt? Een overstroming kan worden veroorzaakt 

door hevige regen, tropische cyclonen, tsunamis, een damdoorbraak, etc. Wanneer we over 

een overstroming horen, dan weten we dat het een verschrikkelijke tijd is voor die mensen die 

het moeten doorstaan. In deze les zijn we gekomen bij de grote overstroming over De 

Verkeersweg van het Leven. 

Nadat Henoch was weggenomen werden de mensen steeds goddelozer. Satan was 

druk doende om mensen op zijn weg te leiden en om God te weerhouden van het 

voortbrengen van een Verlosser zoals beloofd in Genesis 3:15. Er was voortdurend alleen 

maar kwaad.  

God verklaarde: “Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, verdelgen…” Genesis 6:7.  

De Bijbel zegt dat temidden van alle zonde er één man was die met God wandelde. Zijn 

naam was Noach. Hij wandelde op de weg van het geloof en vond genade in de ogen van 

God. Genesis 6:8. Noach is een rechtvaardig mens en God vertelt hem om een ark te maken 

hetwelk een zeer grote boot is.  

God zei: “Maak u een ark van goferhout; met kamers zult gij de ark maken en haar van 

van binnen en buiten met pek bestrijken. En zó zult gij haar maken: driehonderd el zal de 

lengte van de ark zijn; vijftig el haar breedte en dertig el haar hoogte. Gij zult een venster aan 

de ark maken, en zult haar voltooien tot een el van boven; en de deur van de ark zult gij in 

haar zijkant zetten; met een onderste, een tweede en een derde verdieping zult gij haar 

maken. Want zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen, om alle vlees, waarin een 

levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen; al wat op de aarde is, zal de geest geven.” 

Genesis 6:14-17.  

Als we aannemen dat een bijbelse el overeenkomt met 45,72 cm. dan betekent dit dat 

de ark 137,16 meter lang was, 22,86 meter breed en 13,72 meter hoog. Dit is precies drie keer 

de lengte van de buitenhof van de tabernakel, de breedte hiervan en drie keer de hoogte van 

de tabernakel zelf.   

Noach gehoorzaamt God ook al had hij nog nooit regen of een overstroming gezien. 

Volgens Genesis 2:6 werd tot dan toe alleen een damp gebruikt om de aarde te bevochtigen. 



Nu start Noach met het bouwen van de ark en waarschuwt de wereld voor God’s rechtvaardig 

oordeel. 2 Peter 2:5.  

Toen de ark klaar was zei God tegen Noach: “Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb 

Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden.” Toen sloot de Here de deur 

achter hem. Genesis 7:16. De enigste deur is gesloten met Noach en zijn familie veilig binnen. 

Nu komt de grote overstroming. Genesis 7:17-24. God vergeet Noach niet. Genesis 8:1-14. 

Iedereen buiten de ark komt om. Alleen diegenen binnen de ark zijn veilig. De ark drijft veilig 

bovenop de vloedwateren. De regen duurt 40 dagen en 40 nachten maar de ark is veilig.   

 

         

                       Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Genesis 8:6-7 

 

Ongeveer een jaar nadat God zei “Ga in de ark”, zegt Hij nu, “Ga uit de ark.” Wat doet 

Noach zodra ze buiten de ark op droog land zijn? Hij bouwt een altaar en aanbidt God. 

Genesis 8:20. Dan maakt God de regenboog als een teken dat Hij de wereld niet opnieuw zal 

vernietigen met een grote overstroming. Genesis 9:9-17.  



We kunnen tegenwoordig vele overstromingen in vele landen hebben, maar nooit weer zal 

God de gehele aarde met een grote vernietigende overstroming bedekken zoals Hij in Noach’s 

dagen deed. 

Noach en de ark laten ons de geestelijke betekenissen van GERED & VERLOREN zien: 

1. Buiten de ark zou Noach verloren zijn geweest. Binnen de ark was hij gered. 

2. De ark was gemaakt van goferhout en bestreken met pek om haar te verzegelen. De 

pek hield de wateren buiten en verzekerde Noach’s behoudenis. Het is een mooi beeld 

van de Here Jezus Christus. 

3. Bomen gaven hun leven voor het maken van de ark. Christus gaf door zijn dood Zijn 

lichaam om zodoende ons te redden van het oordeel over de zonde.   

4. Er was slechts één deur in de zijkant van de ark en allen moesten door die deur naar 

binnen om gered te worden. En zo is het ook nu. Er is alleen eeuwig leven voor zij die 

Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser van de eeuwige dood. 

5. Zoals Noach geloof in God’s Woord had en de ark bouwde, zo horen wij geloof in God’s 

Woord te hebben en te geloven in de dood, begrafenis en opstanding van Jezus 

Christus om gered te worden van God’s oordeel.  

Wij hebben geleerd over de grote overstroming welke alle onrechtvaardige mensen 

wegnam door God’s oordeel. De Bijbel zegt dat er een ander oordeel over de aarde komt. Ben 

je vandaag behouden in Christus? Jezus Christus vraagt ons om in Hem te geloven, Hij 

verzekert onze behoudenis. Hij houdt van je en stief voor jouw zonden.   

Jezus Christus is de Ark en Hij is ook de Deur. Hj zegt: “Ik ben de deur, als iemand door Mij 

binnengaat zal hij behouden worden.” Johannes 10:9. Wil jij vandaag in Hem geloven als jouw 

Verlosser van de eeuwige dood?  

 

GEHEUGENVERS: “Ik ben de deur, als iemand door Mij binnengaat zal hij behouden 

worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.” Johannes 10:9. 

 

 

 

 

 

 



LES 4 – WERKBLAD 

Maak de volgende beweringen compleet: 

1. God zag dat de ____________________ van de mensen groot was. Genesis 6:5. 

 

2. God zei, “Ik zal _________________ die Ik geschapen heb ______________________  

______________________.” Genesis 6:7. 

 

3. Maar Noach vond _________________ in de ogen van de Heer. Genesis 6:8. 

 

4. Noach was onder zijn tijdgenoten een ____________________ en ________________ 

__________ man. Genesis 6:9. 

 

5. God vertelde Noach om een  ____________ van goferhout te maken. Genesis 6:14. 

 

6. God vertelde Noach om van alle reine dieren ___________ paar te nemen en van de 

onreine dieren  ___________ paar, het mannetje en zijn wijfje. Genesis 7:2-3. 

 

7. Toen Noach en zijn familie behouden in de ark waren, sloot 

________________________ de deur. Genesis 7:16. 

 

8. Na de grote overstroming bouwde Noach _____________ en offerde ______________ 

________________________ Genesis 8:20. 

 

9. Oordeel over zonde komt eens over de wereld, maar wij hoeven hier niet voor te vrezen 

als ons leven ___________________________________________. Kolossensen 3:3. 

 

10. De ark had maar één deur waardoor Noach en zijn familie naar binnen konden om veilig 

te zijn. Er is maar één deur waardoor wij naar binnen kunnen om veilig voor God’s 

oordeel te zijn. De Here Jezus Christus is die Deur.  

Maak een tekening van de ark met de juiste dimenties en schrijf Johannes 10:9 er 

naast.  

 

 


