De hervormingsbeweging van Noach
Herhaling van de geschiedenis
Mattheus 24:37
De verborgenheid der ongerechtigheid
Vermenging – Genesis 6:1-2

DUISTERNIS
“En de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het verdichtsel
der gedachten zijns harten te alle dage alleenlijk boos was.” (Genesis 6:5)

DE TIJD VAN HET EINDE
Een vermeerdering van kennis
Henoch
– Judas 14-15
Methusalach – Genesis 5:21
“Methusalach” = “zijn dood zal het oordeel brengen” (Wikipedia; Cornwall and Stelman Smith, The
Exhaustive Dictionary of Bible Names)
“Noach en zijn familie waren niet de enige die God vreesden en gehoorzaamden. Maar Noach
was de meest godvrezende en heilige van iedereen op aarde en was het wiens leven God behoed
heeft om Zijn wil te doen in het bouwen van de ark en het waarschuwen van de wereld voor de
spoedige ondergang. Methusalah, de grootvader van Noach, leefde precies tot het jaar van de
Vloed; en er waren anderen die in de prediking van Noach geloofden en hielpen hem in het bouwen
van de ark, maar stierven voordat de watervloed over de aarde kwam. Noach veroordeelde de wereld
in zijn verkondiging en tevens in zijn voorbeeld door een ark te bouwen.” {The Story of Redemption
63.1}
De boodschap krijgt vorm
God kiest een hervormer
– Genesis 6:8
“Prediker der gerechtigheid” – 2 Petrus 2:5

DE

EERSTE BOODSCHAP BEKRACHTIGD

“Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de
aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van
goferhout; met kameren zult gij deze ark maken; en gij zult die bepekken van binnen en van buiten
met pek. Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des
levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven.”
Genesis 6:13,14,17
“Temidden van dit voortschrijdend verderf deden Metuselach, Noach en vele anderen hun best
om een kennis aangaande de ware God in het leven te houden, en de morele ondergang tegen te
werken. Honderdtwintig jaar voor de zondvloed deelde de Here door een heilige engel aan Noach
Zijn plan mee, en gaf hem opdracht een ark te bouwen. Tijdens het bouwen van deze ark moest hij
prediken dat God een watervloed over de aarde zou brengen om de goddelozen te verderven. Zij die
deze boodschap zouden geloven en zich zouden voorbereiden op deze gebeurtenis door berouw en
bekering, zouden vergeving ontvangen en behouden worden. Henoch had zijn kinderen verteld wat
God hem over de zondvloed had geopenbaard, en Metuselach en zijn zonen, die tijdens de
prediking van Noach leefden, hielpen met de bouw van de ark.”

Een opdracht van gerechtigheid, om tot het voet van het kruis te komen.
"Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet
gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) heeft
hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof
beantwoordt." (Hebreeën 11:7).
Terwijl Noach zijn waarschuwende boodschap aan de wereld bracht, getuigden zijn daden
van zijn oprechtheid. Op deze wijze werd zijn geloof volmaakt en was het zichtbaar. Hij gaf aan
de wereld een voorbeeld van het feit, dat hij God geloofde. Alles wat hij bezat, besteedde hij voor
de ark. Toen hij begon met de bouw van deze enorme boot op het land, kwamen van her en der grote
menigten om dat vreemde schouwspel te zien en te luisteren naar de ernstige, dringende woorden
van de eigenaardige prediker. Elke hamerslag was een prediking tot het volk.
In het begin schenen velen de waarschuwing ter harte te nemen; toch wendden ze zich niet
met oprecht berouw tot God. Ze waren niet bereid hun zonden vaarwel te zeggen. In de tijd die
aan de zondvloed voorafging, werd hun geloof op de proef gesteld, en ze doorstonden de proef niet.
In de greep van het ongeloof voegden ze zich weer bij hun vroegere metgezellen en verwierpen de
ernstige boodschap. Sommigen waren diep overtuigd en stonden op het punt de waarschuwende
woorden ter harte te nemen; maar er waren zo velen die spotten en de zaak belachelijk maakten, dat
deze geest ook op hen beslag legde, zodat ze Gods uitnodiging afsloegen, en al spoedig tot de
grootste spotters behoorden; want niemand is zó vijandig en gaat zó op in de zonde als zij die
eenmaal het licht hebben ontvangen, maar de Geest van God het zwijgen hebben opgelegd.
De mensen uit die tijd waren niet allen in de ware zin des woords afgodendienaars. Velen
gaven voor de ware God te dienen. Ze beweerden dat hun afgoden afbeeldingen van God waren, en
dat op deze wijze het volk een betere voorstelling zou hebben van het wezen van God. Deze groep
ging voor in het verwerpen van Noachs prediking. Terwijl ze God trachtten voor te stellen door
stoffelijke voorwerpen, werd hun geest verblind voor Zijn majesteit en macht; ze waren zich niet
langer bewust van de heiligheid van Zijn karakter of van de onveranderlijke aard van Zijn
voorschriften. Omdat de zonde meer algemeen werd, werd ze als steeds minder zondig
beschouwd, en eindelijk werd verklaard, dat Gods wet niet langer van kracht was; dat ze strijdig was
met Zijn karakter in het straffen van de overtreder; en ze loochenden dat Zijn oordelen over de
aarde zouden komen. Als de mensen van die dagen Gods wet hadden gehoorzaamd, zouden ze Gods
stem hebben herkend in de waarschuwing van Zijn dienstknecht; maar ze waren zó verblind door de
verwerping van het licht, dat ze werkelijk meenden dat de boodschap van Noach berustte op een
dwaalleer.
Niet de menigte of de meerderheid had het recht aan zijn zijde. De wereld had zich verenigd
tegen Gods bestuur en Zijn wetten, en Noach werd als een fanaticus beschouwd." {PP 95}
“Ze toonden hun minachting voor de waarschuwingen van God door geen enkele verandering
aan te brengen in hun levenspatroon. Ze bleven doorgaan met feestvieren, ze aten, ze dronken, ze
plantten en bouwden, ze maakten plannen voor de toekomst; en hun goddeloosheid nam steeds toe,
terwijl ze uitdagend verklaarden dat ze geen vrees koesterden voor de Oneindige. Ze verzekerden,
dat als er ook maar de minste waarheid school in de boodschap van Noach, dat de mannen van
naam – de geleerden, de verstandigen en de grote wijsgeren - deze zouden aannemen.” {PP 97.1}

DE TWEEDE BOODSCHAP
1. Een visuele test
2. De activiteiten van de vijand
“Als de mensen uit die tijd de boodschap van Noach hadden geloofd, en zich hadden bekeerd
van hun boze daden, zou de Here Zijn toorn hebben afgewend, zoals Hij dat later deed met Ninevé.

Maar door hun hardnekkig weigeren om te luisteren naar hun geweten en de waarschuwingen van
Gods profeet, maakte die generatie de beker van hun ongerechtigheid vol en was rijp voor de
ondergang.
Hun genadetijd was haast voorbij. Noach had getrouw de instructies die hij van God ontvangen
had, opgevolgd. De ark was voltooid, zoals God dit had aangegeven, en er werd gezorgd voor voedsel
voor mens en dier. Nu deed Gods dienstknecht voor de laatste maal een ernstige oproep tot het
volk. Met een brandend verlangen, dat niet onder woorden kan worden gebracht, drong hij bij hen
erop aan een schuilplaats te zoeken, terwijl ze daartoe nog de gelegenheid hadden. Opnieuw werden
zijn woorden verworpen, en weerklonken spot en scherts. Plotseling viel een stilte over de
spottende menigte. Allerlei dieren, wilde zowel als vreedzame dieren, daalden van de bergen en
kwamen uit de bossen op weg naar de ark. Een geruis werd gehoord, toen allerlei vogels kwamen
aanvliegen, en rustig de ark binnengingen. Dieren gehoorzaamden Gods gebod, terwijl mensen
weigerden te luisteren. Door heilige engelen geleid, “kwamen er twee bij twee tot Noach in de
ark”. Van de reine dieren bij zeventallen. Verbaasd zagen de mensen toe, terwijl sommigen bevreesd
werden. Geleerden wisten geen verklaring voor dit verschijnsel. Het was een geheim dat ze niet
konden doorgronden. Maar de wereld was zó verhard door het voortdurend verwerpen van het
licht, dat zelfs dit toneel slechts een tijdelijke indruk maakte.” {PP 97.2-3}
“In de dagen van Noach stonden de bewoners van de oude wereld spottend te lachen om
hetgeen zij noemden de bijgelovige vrees en voorspellingen van de prediker der gerechtigheid. Hij
werd uitgemaakt voor een fantast, een fanaticus, een alarmist. “En gelijk het geschied is in de
dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen.” (Lukas 17:26). De
mensen zullen de plechtige waarschuwingsboodschap in onze tijd verwerpen, zoals ze dat deden in
Noach’s tijd. Zij zullen verwijzen naar die valse leraren, die de gebeurtenis voorzegd en een datum
bepaald hebben, en zullen zeggen dat ze net zo min geloven in onze waarschuwing als in die van
hen.” {Schatkamer der Getuigenissen volume1, blz.524}
Een manifestatie van Gods macht
“Van het reine vee, en van het vee, dat niet rein was, en van het gevogelte, en al wat op de
aardbodem kruipt, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk
als God Noach geboden had.” (Genesis 7:8-9)
“De wereld zag met verwondering op – sommige door angst, echter zij waren zo verhard door
de rebellie, dat deze tekenende manifestatie van Gods kracht slechts een tijdelijke invloed op hen
had. Zeven dagen lang kwamen de dieren de ark binnen, en Noach bracht hen naar hun plaatsen die
hij voor hen bereid had.” {1SP 71.3}

DE

DERDE BOODSCHAP: HET OORDEEL

– EEN

GESLOTEN DEUR

Oordeel, een gesloten deur – Genesis 7:16
“En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had.
En de Heere sloot achter hem toe.”
“Niet langer kon het schuldige mensdom rekenen op barmhartigheid. De dieren van het veld en
de vogelen des hemels hadden een schuilplaats gezocht in de ark. Ook Noach en zijn gezin gingen de
ark binnen, en de Here sloot de deur achter hen toe. Een lichtflits werd zichtbaar, en een wolk van
heerlijkheid daalde neer en verborg de ingang van de ark. De massieve deur, die onmogelijk gesloten
kon worden door hen die in de ark waren, werd door onzichtbare handen op zijn plaats gebracht.
Noach was binnengesloten, terwijl zij die Gods genade verworpen hadden, waren buitengesloten.
Het zegel van de hemel was bevestigd aan de deur; God had de deur gesloten, en alleen God kon
deze weer openen. Zo zal de deur der genade gesloten worden, wanneer Christus Zijn
middelaarswerk zal neerleggen vóór Zijn komst op de wolken des hemels. Dan zal Gods genade de
goddelozen niet langer weerhouden, en zal satan volledige zeggenschap hebben over hen die de

genade verworpen hebben. Ze zullen trachten Gods volk te doden; maar evenals Noach veilig was in
de ark, zullen de rechtvaardigen door God bewaard worden. {PP 98.2}
Het getal zeven: teleurstelling
“Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde veertig dagen en veertig nachten; en Ik
zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb.” (Genesis 7:4)
“Zeven dagen waren Noach en zijn gezin in de ark, en nog was er geen spoor van een komende
storm. In deze tijd werd hun geloof op de proef gesteld. Voor de wereld was het een tijd van triomf.
Het schijnbaar uitblijven van de vloed sterkte hen in het geloof dat de boodschap van Noach op een
misleiding berustte en dat er geen vloed zou komen. Ondanks alles wat ze gezien hadden - de dieren
die de ark binnengingen, het sluiten van de deur door Gods engel - gingen ze door als vroeger met
feestvieren, terwijl ze zelfs van deze manifestaties van Gods macht een voorwerp van spot maakten.
Ze verzamelden zich rond de ark, en daagden hen uit die zich erin bevonden.” {PP 98.3}

DE

VIERDE BOODSCHAP: DE REGEN

“En het geschiedde na die zeven dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren. In het
zeshonderste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van dien
maand, op dezen zelfde dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des
hemels geopend. En een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten.”
Genesis 7:10-12

