
6. Noach in de ark

Noach zat met zijn vrouw en zonen samen met heel veel verschillende

dieren in de ark. Een engel had de deur dichtgedaan. Niemand kon er

meer in of uit. Op een dag kwam er overal water vandaan. Het regende

heel hard, en zelfs uit de grond kwam water. Alles op aarde verdween

onder dat water. Daarop dreef de grote ark eenzaam rond.

Noach was niet bang, hij wist dat de aarde niet altijd zee zou blijven.

God had immers mooie dingen beloofd, en die moesten nog gebeuren.

Eens zou er een bijzonder kind geboren worden. Een kind dat nooit

ongehoorzaam zou zijn: de Here Jezus, de Zoon van God. Hij zou de

mensen leren wat goed en fout is.

Noach woonde in de ark tot de aarde weer droog was. Hij wachtte tot

God zei: ‘Ga allemaal maar naar buiten. Jullie kunnen weer op de aarde

gaan wonen. Als jullie gehoorzaam zijn zal Ik altijd voor jullie zorgen.

Jullie zullen veel kinderen krijgen, die overal moeten gaan wonen. De

aarde moet helemaal bewoond worden. Ik beloof jullie dat de aarde

nooit meer helemaal zee zal worden. Kijk maar naar de lucht als het

regent. Wanneer jullie een mooie regenboog zien, weten jullie dat Ik

voor de aarde zorg’.

Noach had drie kinderen: Sem, Cham en Jafeth. Cham luisterde niet

naar God. Net als Kaïn, deed hij wat hij zelf wilde. Sem en Jafeth wa-

ren heel gehoorzaam. God zei: ‘Als jullie gehoorzaam blijven, zal ik al-

tijd voor jullie beiden zorgen’.

Na veel jaren waren er weer veel mensen op aarde. Zij hadden toch

niet goed geluisterd. God had gezegd: jullie moeten ervoor zorgen dat

de hele aarde vol wordt met mensen. Maar de mensen waren op één

plek bij elkaar gebleven. De kinderen van Sem en Jafeth woonden bij

de kinderen van Cham. Weer gingen de mensen slechte dingen beden-

ken. Ze bouwden een stad en wilden daar een toren in maken. Zo hoog,

dat je die overal kon zien. Met die hoge toren in de stad zouden ze

nooit verdwalen. Zo konden ze altijd dicht bij elkaar blijven wonen.

Bleven ze ook bij elkaar? Dat lees je de volgende keer.
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