5. God straft alle mensen die ongehoorzaam zijn.
Set was getrouwd en veel van zijn kinderen, en kleinkinderen en achterkleinkinderen gehoorzaamden de Here. Maar die van Kaïn wilden
niets van God weten. De meeste van hen deden slechte dingen.
God had tegen Set gezegd: Jouw kinderen moeten maar niet naar de
kinderen van Kaïn gaan. De jongens mogen niet met meisjes van de familie van Kaïn trouwen. Als ze dat doen, zullen ze Mij op een dag niet
meer gehoorzamen. Veel jongens luisterden niet, want ze vonden die
meisjes heel mooi, en wat zij deden heel spannend. Daarom gingen ze
toch met hen trouwen. Na een tijdje dachten ze inderdaad niet meer
aan God. Geen wonder dat de kinderen die zij kregen God ook niet gehoorzaamden.
Het duurde niet lang of er waren bijna geen mensen meer over die gingen bidden tot God en naar Hem wilden luisteren. De aarde was ook
helemaal niet meer zo mooi als toen God alles maakte. Omdat de mensen steeds slechter werden, kon God dat allemaal niet meer verdragen. “Nu ga ik de aarde straffen” zei Hij. Zulke slechte mensen mogen
niet meer op de aarde wonen.
Had God de mensen dan niet meer lief? Was er dan helemaal niemand
meer die wel gehoorzaam was? Jawel ! God zag nog één man die wel
gehoorzaam was, Noach. Die geloofde in Hem, zoals Abel en Set hadden gedaan. Daarom wilde God hem redden met zijn vrouw en kinderen.
Hij praatte er met Noach over en gaf hem een opdracht.
Hij moest een schip gaan bouwen. Zo groot, dat hij er met zijn vrouw
en zijn drie zonen met hun vrouwen bijna een jaar in zou kunnen wonen. Een grote woonboot die we een ark noemen. Zij zouden daar niet
alleen zijn. Er moest ook ruimte gemaakt worden voor heel veel dieren.
Want van alle dieren op aarde mochten er een mannetje en vrouwtje
mee. Noach deed gehoorzaam wat God gezegd had, en bouwde de ark
op het droge land. De mensen lachten hem uit, want er was nergens
water te zien. Maar God had gezegd dat de aarde een zee zou worden.
Dat geloofden zij niet, en ze bleven slechte dingen doen. Ging de ark
echt varen? Dat kun je de volgende keer lezen.
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