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Gemeente van ChrIstuB, 

~~"(~ zij rl ))~~ Z.1 f;r nl~~\ ( C1.{? \/f) j;"',1"'L(:11 f'~ 11 J:"~) nÖ.l)tn ZC1rlct\ll ()~?(i ~ V()1''' i q~ we l~ J< 
oinct h",'t (.v,,:,y de ::':'llQ~,. \l&l"11l10I"':!,,?n cJi,ncr 'n,=i~ (,ver ,je \/'::1"I:1e\lirl':I'. En 
;;,:l,nitl1ddE:~(;r Hl de::l~ dit~nst\Rln dä.rlkz~Cl.-::rln(rr;ZL1-l··lî0f. c:r,:::t·3.n ;":'V'~l' ~li';l.C '?1" 
ir) (ll"'lS lé\le:-n \f l,?l"Ó.1"lfll?l"(l lË~. 1"1,3. l:tl tti:~~~ çrf)~?(ie gl9.\!~~rl ~l't~rl 116: HÎ~ël". 

(_. 

l	 In r§èn vön l:i~; çi~Jmnl<:;,ntdr\;,Jn ':Ü,? 11< lCii:; til j ci'~ et 1(;, van nee:Ls 
las iK dat er een liJking we akt tussen de zondvl 
';f'::;sC'.h:ie(lt~'jU;3. '0n E!.:'n t"':"levi:·;:'l8t('e::~~tr~'1. l:'.'j,l: klinkt nat,uu.rlijJ.:: 
vreemd. maar ik zal het ultleggen. Want t kan ons lets ier~0 
i) .....ll,9i'"" i)rlSZt~ i t 4 

3t,:'.' 1 y~, V(>O[', el is :L~'Jllêtnd. dl"'? n,)çr IU'!,r~ <lP h·:,(li;fi:e ie U'!':'t de j 
werking van een televisietoestel, en die schaft voar het eerst 
Zl) :ti f:tl tîÇJ '::l;:tn.	 A l:s~ d,f~~Zf: D~\Y~,~{~ll':ln d.t:1.ri ,:L,:l.rl ~;~~n \/~'f.l:r-·i<~::~·l'~(l{:: J'::flCIÇJ 

draait. dan ziet hij alleen maar snel wegschietende beelden en 
strepen op het	 scherm. in plaats van een !matlg beeld. 

Er"1 t:t. 1 :~ J ~ ~'/ ë 1·~· (j E~ 1'" '\/ ,':.1 tI t {~ ~~.~ "tl rl1 <5' j( ;;:, tI \/ t~ 1" :s t d. 1"1d 'f'l e }:> t. ct 1~. fl Z f:" tt j e 

kunnen aenken. dat ~r iets ml~ 18 D~t de zender. en dat die die 

ëlél,n ZIJL j(~l J)tl~(ll:':J('d<1~:'I'l~ ,'~121-C cli~~ 1'·;'1,1"':,:- ~~ft::r·f~:p~!.c\!l ::-:L tt ")r!'ti:3t.'~f~tlt (1.<:1(11' IS" fl 

verkeerde instelling van het toestel. terwiJl de zender een 
volkomen regelmatig D~eld uitzendt. 
De verwarrIng lIgt dus nJet aan de uitzendIng. maar aan de 
i;' n t v,;:l..n,} ;2:( • 

willen ze9<;1<:?n: Hoe 'v,:t,:,(J': V':?l'r.:'Cl'l:l.1!'11: ,:.ns l,?\/enst'cnenn nlet 
Z0 n streperIg en chaotisch beeld. ')Oeenhooingen van ~oevalll 

den en tegenslagen. 
We z i _j 1"\ () P (l rl~3 1~\f~y~ flZ7.'~'~' ei tiE" torn ,6:' ~\ Cl J ;:1 rt~;r ~-t "'/1" I') Ct':,'T ~:~ 't I.f:! r-lJ~1 11. te l·...W 1 j 1 E" {'? n. 
oude çn'Li:::;,::l.ó.rd. die ndól ö~:· C1 vo.;;.rl;:lnçn.:.. rt!,:t':Ü ni,§;t t<')t :~:1>~YVi::.on 

~:,:J. ti .l<om\:;n. ~'Vi~' ;:; 1 ,~) n (; 0 ,> rL,;~ L,I! \fî;' n2.'1~; '.' lie tlY" ,c:l'::1t ;:\l <'n:iE' ZH':'0(:r~:Hl .n J ,~, t 
tot resultaat leldt. terwijl 0en enkelIng stlnkend rljk is. 
Allf:maal vel"W'tU'(te }:r':·I1.fo>dl1jt!;;;n. ~~n VÓÓ..iO: 12' ddt Vi)'YC menS'~!jl '~'dl 

afdoend beW1J!. t niet stact~. Dan h8vben WJJ t 
\l(l(i~!1"'ll)::t~> },:,irlQ.r;:·1:'''t-~n. T2(~l :;jlJCl~ :~"'r~;{':)l'~lf:j(:lE~ I: r~<,'l\/fl·t~· t"tl~'t n<:'~l:I(11.t')t ~rl 'f'iE:l( 

t" (::Il~ \l,:5. 1 . 

En dan z~ggen we over 
l"'eçr i SSé:1jl"
 

ql"()t e re~;r 1 SS'E; UI' .
 

IN ie VfStli ')fJS }:,(IlJ) tin :;(:9 ')m;~,i:. ';;dïCli ';rn<;-,::'VS'l'1 d ,:d1 no':,r ':' K:l d;;;! ';[,:<(1':1, ç b r~~? "
 

('L·:tt dez,:; w';:\l""li l, '\o'7,:lo.r lli j n "':1 JL- ln",,":"l' Ul t J,:.an wordE'n. ·';;t.:ln 
rlf;;.fn Zo:: 1 t' llÇTt. [iel1'.: (ll:-t nH"t ;;;V:IJl :';;:;'rl'.hn 11';0::. m;:\dl' i:l';;\O '~)n:,!"i::' 

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 
r~g~ 1 ss@ u.r' ~ Ü'lt3.I:t y. Z 1 f~ fl \~~~ :;~ 1 ~~1 (:]"'1 t ~~~ tf~ t~ f'l i:t 19' :1 1'19 \.l':l rl f2~ (;} rl l)l~'t)(J t"i:tl'tl 

ma. dat nog komen zal, 



'---. 

En:: C· \/-1 r.t~: r'l e t :ö i 1 N( ..:l C' ti <) c·k , INC, ,~ C' l1 'I'l Ö. ~~: cV) (I l' eh:;· r~n' <:> 1:<::: b ':( .;(:;) (;r ,~ :OE: çrn
eten. (;om bi) Bchltte:n::lnd zotrlc?l'weer en een helder;:. Îl<?li'lel een 
lîli:tcht i ,Je- rI2dc1.1nl~r2:,::(r.~: te!:l,)UHen , En H: dtn"f te ze~:rçr,,=,n. d.-;..t N!:'f.i..:~h 

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. 

Hij heeft niet tWJJfeld aan de bedoelIng van oe zender. En hl) 
heeIt ervoor gezorgd dat hi de Juis~e ins~elllng had. En dat was 
zijn n?ddlnçr. 

Toch moet ik ook eerlijk zeggen. dat ik veel moeite heb met die 
VOCH"p:rC>i:;n'arnrna :;.:. H(;~, 1 ';ilI9'?1' j}i; d.·:orrJJ, n~,,~ J:,,~n. h,:,e met::'r Ü~ E'J:naëlr 

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 

w";'lnlg Vel"tr':"..lwen h';;;}:,. 

Wat er met Noach gebeur~ 1n dit alles. dat is dit: Hij geeft zich 
niet over aan de emoties die de grote vloed en de grote ramp bij 
hem los kunnen maken. maar hij klemt zich eenvoudig vast aan de 
belofte van God. dat Hij goede bedoeiil1gen heeft met mens en 

I-,r@ l' i:; 1d. ,) f,' ~~ ,)l;j, Ir? cl ,:~ i"), J!Yt j :;'$ T. :.~ t nl:rt: Ik ~: :;1 1. ni ,:::t :;:;:r: {~l"/i~'n, n!<:L '~l:t 

leven en des Heren daden verKonclgen. 

Het geloot van Noach berust niet in het vertrouwen in zijn 
sC"heepsb iJl.twkunF.3t en in deugdelijk }:;':'I1JVllnateriaèll. maar hij Vt~:r"

trouwt <::[e belc'Îten v.;!.!'! \,J,)ci.. En zoali~~ N')';ICl'l i'::Wî:U11 Qver dE) frïi:i.terr:,n 
van de z()nd\ll oed. ze' he-pen Hi J te ;':;i:,men (j.:)ç.l' de Smal"t:en van dE' 
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. 

Dan h.~tiben '.-1'::' het: ()ver ':·rii:~t-2'J:":teli:ikh~id, En (.\h?l' c,n,3T;,'err>31ijkt1Edd 
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 
eeuwig ~ev~n. En wat God betreft. houdt dat gesprek nooit weer 
op. maar duurt h>3t tot In eeuwigheid. 

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 1n gesprek raakt met God, 
(.lpciat Wl J ni et \'t-;1' 1Ç)n:n cn:~an'; ar '71',;'1.1'1-11<;4 li;-vi~n h';.bb':;-n. Nu ,;;,1;

"" :~~.

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, 
en met Zijn lietde. Als Hij =ijn r('U'01 heet t ':r'3 r.. ':'0 nd c·ve r dE' 
zonde van je leven. wat gebeurt er dan. wat doe je dan? 

1\ 1R hl' ~" -. 'n ,", I' Î~ - 1-·'7""'''' J' ç' -I r ('[' '. t ,., v', l~ t 1tll'~ "1,3 1'\ \'~ ," (1.;:;, V''''' \r, .... ("'<1 ['H"" 1'1 r' '1 Cl is":- ..... :- .\' '~.I'::tl." u l..l.t'! ,V'.\" "~': ,,_ I. .I:;t _" ..... : u.,.. ., .~.: ~ _'.l.;; .•'~ ,.. L, _.••.•.• ".. ._':_ 
[,G7 çreneel en,31 ani':1nK(;~l1J}: vl~n 130CLllli:tl:tT nlJ l~=' ::'Ç)t'\ l)J,J t:i~m çrel:H:,:.r

(:ren en V1illl19'. NOd,ch 'z,::d 2:LCn !TllS,Scnlen ')('K .DeKlemd neJ)Den 
gevol2dd. "rant aëlrJ de birlnerd(,:Il'lC van Ij,:;> elr}:: zat inuTJfer5 geen !2.n)":e1 
BI ,;,1:: ,) t' <;[1'" e rl':ie 1. El' st r;, Cid :i alllle 1-";' ~ En (;c·d. s L><:· t á,;.· ;:\:l:'k ;~l c ht 8l" 

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 tzandt. 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 



!'':19'~n no<)rd. DUUWT li11 '~,,':;.n '(·le]..::. t.;a,:l.'j;' ELtj (3c<ct ~':i1n dlenen. rrra.·':ll" 
God Kan i':ron,?n. 

En dit ieren we aan: Dat ook in dl~ crisisBitua~ie. als l~dereen 

OP zoek zou willen naar eerste levensbehoeften. aat ook dan het 
{';"""lf "(""t ~1'1 'l""Af' I'rA~"",",,"'L" >"'Ai" (ir".(i r'll' ("t Vi~:rj·'ty'r:·en H",rdt \/,JaJîi"j"" rjji"H·'t.. ' -... l _ l-.À..... _ ..' ~ J, ....' _ ';:.w' ~ t,:,l,J., .... r.. ~lA ... ',~ ... -,..,- "'... , .~, ~ ,-~ .. . - ....' ... -..., ~ ...,; '...... .... ..-' '" ... •• ... 

In Je leven altijd beginnen bij het tundamen~. en dan kun je 
ver'eter bc,uw':;.n. 

W'lJ ctra.a.HHl dat in ·:·ns l,:<ven n(içr ve!'!!l tc,? ·v','::!,ö.}:: ·:;t'l1: j)::l.n Hillf:-n Wl'i' 
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 
Hem Cif'inJ.::en. 

N<'~"31çh <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? 

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. i~' n je h"" f: i ie n,z "1,:\ n dE' !î1'~! U\~Ï','" di:ifJ hE' e ft 
q';:'E:cnon:~<'i?;n. \-1]';' durJ:'t ci,~n ,5.1~::: ,?\~,:r:3te n;':l,:~r~: Jrl 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-

1 i nçr' , 

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~:;rheid. \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 


