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verkeerde inStelllng.
Nou 18 dat beeld nlet he10maal VOl te houden" Want iK durf te
zeggen dat die zender ook niet altijd even duid~11jk 18. Went
heel vaak zien w@ ni~~ een rechtZtr8eks o?ogramna van de arote
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heeft begrepen. wat Gods bedoellng was. Dat God zijrJ leven wilde
leiden d()!')1'" f[J(,eili.H:e l:ijc1.en. Liiit '3,;:'':L Hetn .::ti een 'l I:",:' r p:r ('gr.:lt'fllT!èl.
llet zien. een glimp van wat nog komen zou. En Noach heef!
'ti 1i nde 1 irl';r~\ "le:t"tr'~,u\l'1d op de iAlClorden V,;in \;;,;)ö.
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Toch moet ik ook eerlijk zeggen. dat ik veel moeite heb met die
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verlang cm alvast iets te z1en van dat konlnkrijk in een recht
streekse ui~zending. Want we willen zo graag =ien. dat het 0cht
waar is. En om dan alsmaar naar huis gestuurd te worden met
fJl'''r>f'="tieën en m(!(',i(;;, beloften. d,:~n toJ',-".et üo:: h.:'t ;~()m:;:; nii=t IrJe':!'!"',
Maar misschien n8e~ ik dar} tegen mljs8if zeggen. wat ik daar
:':~trak;~; <)(.}I; :>2 i: LJ.':l1:: mi j n :i nste 11 i ng ti i et de!JçJt. d,:I1:: H: v':-<81 t€i
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Wat er met Noach gebeur~ 1n dit alles. dat is dit: Hij geeft
niet over aan de emoties die de grote vloed en de grote ramp
hem los kunnen maken. maar hij klemt zich eenvoudig vast aan
belofte van God. dat Hij goede bedoeiil1gen heeft met
mens
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Het geloot van Noach berust niet in het vertrouwen in zijn
maar hij Vt~:r"
En zoali~~ N')';ICl'l i'::Wî:U11 Qver dE) frïi:i.terr:,n
he-pen Hi J te ;':;i:,men (j.:)ç.l' de Smal"t:en van dE'

sC"heepsb Jl.twkunF.3t en in deugdelijk }:;':'I1JVllnateriaèll.
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dood. En dan hopen we ie~s te proeven van eeuwig leven. wat dat
is eE'n V.::'ll ctiE' beloften V,:!!î (;,=,d. een eeUi.vi,;r leven.
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heeft de grote Luther eens deze dlepzinni
gedachte uitgespro
ken: "Bii clil'3 l'net i3':.r:t Hl çresprii;'jl:
J;".:i.a.Y:r: :UL Hl r;')r)lTl ot :trt
genade. die IS onsterfeliJk!'
En dat is stellig waar. Want als God Je heeft aangeraakt met Zijn
Heilige Geest. ~n ale je daarop antwoord met g~loofsvertrouwen.
als Je 20 met God in gesprek raak~. aan is dat ne~ b~gin van
~ev~n. En wat God betreft. houdt dat gesprek nooit weer
op. maar duurt h>3t tot In eeuwigheid.

eeuwig

Dat :ts 'tc1ch (":J~l..:; eE'n 1'rl':'(li berichT:, in d..'z.~ d:i,;:"l1st Veil"j d'3.nkze~:;r~.;rin~:;r.
dat het eeuwig leven begint. a
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Wat gebeurt er eigenlijK als je in gesprek raak~ me~
. Aller
eerst IS het zo. datje dan langzaamaan leert te bidden. Dat Je
niet met al Je zorgen blijft rondtobb~n. maar dat je Hem aaarin
laat delen. Dat 18 het eerste: Het gebed. als een vorm van
qespreJ\. nJ':;,t 13cnj.

Maar als

Je dan me~ Hem in cresorek bent en je krijg~ van H.,::,m te
horen. wat Hij wil in je leven. als het evangel16 aan ou ct oor'ÇlI::"
geven wordt. wat
beurt er dan. wat doen je dan? Ale è het voor

elkaar hebt gekregen. om iets te doen aan die verkeerde instel
liJ-19. en als (~QÓ erir~ slaaot om .Je t,? bOl'ei.k'2!1. m('!t Z,Lin :.::egën,
r('U'01 he et t ':r'3 r.. ':'0 nd c·ve r dE'
en met Zijn lietde. Als Hij =ijn
zonde van je leven. wat gebeurt er dan. wat doe je dan?
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Noach. Noach zal zich ook in het nauw gedreven voelen. De maçht~
loosheid. dat je niets aan de gang van h~t leven kunt veranderen.
Dat is ook het avontuur van het geloof: Het vol nde uur en ae
volgende dag is altijd het onbekende.
Maar alles hangt er weer vanaf. hoe je instellina is: Noach had
een goede en pOBl~leve lnBtel11og: Hl] was weliswaar opgesloten
en overgeleverd aan de grote vloed. maar hij wist zekel', da~
de ark ook weer zou openen. zoals Hij beloofd had. En Noach wist
zeker. dat ook de dingen buiten de ark in Gods hand waren.
Deze ark is niet het scheeoke onder Jezus hoede. Dat is een
beetje te mooi om waar te zijn, Nee het schip des levens geeft al
die emoties d18 Noach ook had: He~ opaesloten zijn. overgeleve
zijn. geen uitweg kunnen vinden. en God niet meer zien.Maar alles
hangt weer af van onze instelling. en ot we de innerlijke moed
zullen hebben om het met Hem te wagen.

En zo dobbert de ark verder. Dat Noach een sterk geloot heeft dat
:nr:>ren we. w·:inneer h ï j eerst een 1" <:1 a f en dan 'een ctu i f u:t tzand t. orn
te zoeken naar vruchtbare grond. De duit die als een verspieder
het beloofde land binnentrekt. an die terugkomt me~ een olijf tak
j,::.. het bewijs V,3,n dE' ber..:roLl'r7Dare beloften van i30<1.
lijlaaI" riat N()ach e,en (>nve1"HoE,:':~tbi::v:u:" iJ''Ed(l('! hel~ft" dat lezen w,:.
vooral aan het eind van die barre tocht. Wanneer God de ark weer
opent en wanneer de mensen en de dleren uittrekken. dan is de
eer'sT.: d,:t'':td (i1':< NOiiCh veLcicht: Het L":'uwen Vi:,\n ':18n alt;"~\'3.r en ,"'p
dat altaar brengt hij God een dankoffer. Dat was het eerste wat
Noach deed: Op zijn knle~n voor een dankgebed,
Dat gebeurt er dus. als je in gesprek raakt met God. dat is dus
het begin van de eeuwigheid: Het dankoffer voor de Heer.
Een klein meIsje reageerde eens op dit verhaal en zei: Maar dat
is toch wel vreemd. dat Noach daar In de modder en het slijk
neerknielt. want hlj kan wel ziek worden.
Het ie een reactie van een kind. maar er zit wel wat in. Het IS
t()ch iUU11el:"8 vJ:'eemd. d,':!t dit 11Xterdaad t1et ëillereerste j,s. WI::lt

Noach doet. een dankgebed.
Want he~ zal ongetwijfeld een chaotIsche çr1sistoes~and aeweest
zijn. daar bij het verlaten van die ark. Ineens staat jan en
alleman daar in het modder en de slijk. en het eers~e wat je dan
zou doen. dat is zorgen voor de eerste behoeften, Je zou zorg
moeten dragen voor tenten en noodverblijven. en je zou op zoeK
moeten naar bronwater en voedsel.

lVIai9X vi)(lrdat Noach ook m,:ti3J;' >Sien Vi5.n t1'3Z€ vraçren ste 1t. ]:"lçllt lü.i
een altaar 00. Lang voordat hij denkt aan een dak boven zijn
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En dit ieren we aan: Dat ook in dl~ crisisBitua~ie. als l~dereen
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eerst de schaapjes 00 het droge hebcen. en dan aandaoht gaan
g8ven aan
Herg God. Nee. het 16 oeslissend voor de eeuwIgheId.
dat we begInnen bij het fundament: Met Goa in het reine k~ne. @n

W'lJ

Hem Cif'inJ.::en.

<sn cte ZIjnen ]<nlr?len neer Hl n'::t .'3l1,Jk de:r êl,:JX'de.
t
vinden van droge grond en van eten en drinken 18 op de tweede
pla.atEi qekomen. Zouö.en rtur: iuer I')ük niets 1'::1:13 kunnen i<~.1:"'en ()VI&l~
ons gesprek met
. Bijvooy
ld aan het begin van de
. ie
het dank ook nIet vaaK zo. dat we de motoren van het leven meteen
op volle toeren laten draaIen? Is het niet zo. datwijsmorgens
als eerste naar onze agenda grijpen. dan naar een gebedenboek?

N<'~"31çh

Hat is van het grootste belang gemeente. dat een nieuwe levensdag
be(;;rint met het .l:.K!UitTen \fan l?en dé1l11<,:iltaar. \iiant het ,;resprek met
God mag niet verbroken worden. Als Goa Je In de nacht heeft
':1'0 eq::, ê.t cl j;'"l,i '0' n

b,?y".:t.;u"t.
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durJ:'t ci,~n
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te:
grIJpen. or naar de au~osleutels. In plaa~s van naar een gebeuen
boek. Anders gezegd. met het voorbeeld van de voorpagIna van de
kran~: Of God verschljnt als hoofdartikel met grote letters op de
eerste pagIna. of wij SChrIjVen ons levensverhaal zonder Hem.
onder de ruorlek ~gemengd nieuws'. ot erger nog. als ~bladvul-

q';:'E:cnon:~<'i?;n.
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Het hangt allemaal at van onze instelling. En nu wil i% het nog
nebben over de insteil1ng van de Jongeren teaenover God. Als Je
jong bent. dan krlJgJe vaak
t verwiit van ouderen. dat je
nergens meer bIj stilstaat. en Je niet stoort aan God noch gebod.
Soms 18 dat ook wel terecht. Van de week nog. had ik een groep
catechisanten. die een uur lang over van alles en nog wat hebben
gekakeld. en die absoluut niet konden luisteren. En lk heb
geprobeerd nog iets te vertellen over de bijbel. Maar of het is
overgekomen. ik vrees van niet.
Ik zou een vergelijking willen maken ~ussen de weg van Noach en
de ark. en de weg dle Jonge mensen gaan 1n hun geloots0PvDeding.
En dat geldt voor ons allemaal. wan~ we zijn allemaal Jong
geweest. De weg van
t
loof bij jonge mensen.
t ie vaak de
weg van (lat }t:inder).i;oc':f<. dat ze. mC'Ol zingt. va.n Ge.d f::n V,StIl ,Jezu~3
e>n Vi:1.n de hem":.l en de eel.lwl~:;rhe id. \j';Hl d.i8 p:t"acht lqe zanq kunnen
we genieten. terwijl we wel weten aat de kInderen nauwelijks
kunnen bevat~en wat ze zingen.
Noach kon nauweliJks bevatten wat hem te wachten stond. als hij
de ark zou verlaten. Maar voor Jong en oud is het zaak om 1n
g'?En:n"!-:d·: t.? bliJVEH! met
. (10k ,,:0.1 w<:',:,t Je niet. waar i'jet a11':'-'
maal öv~r gaa't~ ~n ~aaY het op Uil draaltl en ook al begrljp je
de helft nIet. en ook al heb Je vaak de ver~eerde instelling: Als
jf.:~ mddr

in 9'eSpl"3k bil 'irt

!nf:'!t

Geld,

Als

je

'E: morgens Hem maar

(;T1.'C,e't. ,en Hem (Ii:tnj·~:~~qr.: v()c·r ':1e rll';lJwc:" d:;v:r ln J<:< l,~v':"n. 1.~n t1,1B .'1'"'
met H~m In gesprek blijft. dan ~&l Je geloot groeien. Dat iB d@
ba I:. eJ.::e ru 6 van de :01 jbe i B~ 'f'i(,Ol",:l.en: tÜ J Hàn(l~'l ':te mer. (:<:>(1.

Dat betekent niet. dat Je alleen aan Gods hand loopt ale je
Bupervroom bent. Nee. h0~ natekent. dat je wat er ook gebeurt in
H.' leven, nO'::-'lt \;;(·d~: ï"land llK'Bt lClsUnen. Vót 1e w,:indelen m,::.";::
D':lï'l j.::,)tYlt (l,~ 8töl'm \l':ln het levt:'l1 nOr:'lt (.p J<. J1.l .'9.1 leen ,:1.1:' .Ü,:trl ~:u.l Ie
nooit verdrinken in
t leven en verdwalen in de dUlsternis.
<>i!1CUi1~

HiJ

Je Vi:t8thöu.dt.

De eeuwigheid Degint ais je in
e
raakt met
. Die
heid wens ik jullIe allen toe: Ale Je dan ontwaakt uit je
ot IJlt je onverschilllgneid. or uit je ongeloof: Bouw dan
dankaltaar voor God. Hij zal Je zecrenen, AMEN

