
“Noach, een oud-testamentisch mythisch verhaal” , hoor ik Dick zeggen  

 zo even tussen neus en lippen door. En daar wil ik toch wel  op 

reflecteren. 

Het is ongeveer 40 jaar geleden dat ik met Anna naar een vrouwelijke  

predikant   ging luisteren, Ja dat was toen nog bijzonder : een vrouw  

op de preekstoel en zij preekte over  de zondvloed.Het   was voor het  

eerst dat ik hoorde dat het Bijbelverhaal niet origineel  was ; er waren tal  

van zondvloedverhalen over rampzalige overstromingen die de hele  

wereld onder water zetten en waarin God of de goden , afhankelijk van  

de cultuur waarin je leefde en de godsdienst die je aanhing, besloten de  

mensheid te vernietigen. Verhalen geschreven op kleitabletten  

duizenden jaren voor Chr, waarvan het spijkerschrift pas moeizaam werd  

ontcijferd in de 19 de eeuw. Verhalen die verteld werden in het hele  

Midden-Oosten  : mythen dus ! 

En vorig jaar  nog werd in de grote kerk  in Drachten een dienst gewijd  

aan het Gilgamesj-epos , 2000 v.chr. dat grote overeenkomst vertoont  

met het Bijbelverhaal. 

En of Noach nu Atrachasis heet of Utnapisjtim dat deed me niks, maar  

dat God inwisselbaar bleek met  tal van  goden uit de oudheid, dat zette  

voor mij alle bijbelverhalen op losse schroeven .God , een personage  

in het verhaal : fictie dus…. 

Ik ga nog even verder met de zondvloedverhalen : maar nu wil ik 2  

moderne verhalen noemen: Ararat van Frank Westerman , de Groningse  

schrijver van De Graanrepubliek en andere. Als jongetje uit een streng  

christelijk gezin was hij  gefascineerd door het verhaal van Noach en de  

ark die vastliep op de berg Ararat .En hoewel  de godsdienstigheid uit  

zijn leven is weggespoeld , wilde hij zich daar niet bij neerleggen. Als  

een pelgrimage van een ongelovige gaat hij de 5100 meter hoge berg  

beklimmen .Hij wil ontdekken of het geloof hem nog kan raken. Naar het  

 antwoord moet je zoeken. Maar het boek is zeer interessant. 

En de tweede roman die ik las is van de Zweedse schrijfster Maria  

Frederiksson. Zij heeft na veel research het boek “De zondvloed “ 

geschreven als een boeiend verslag over  hoe de ark tot stand kwam, de  

strijd van Noach met een onbegrijpelijke God , de familieverhoudingen , 



 

 

de organisatie van het leven in de boot, goed en kwaad en uiteindelijk  

het einde van de grote vloed.Ook een boeiend verhaal. 

Ik vertelde jullie hoe mijn geloof aan het wankelen werd gebracht door 

de bijbel te zien als een verzameling mythen met God als  

hoofdpersonage. 

 

Maar toch: de dichter Slauerhoff , voor Friezen wel bekend heeft ooit  

gezegd “in mijn gedichten kan ik wonen”. En schatplichtig aan hem zou  

ik willen zeggen “in de verhalen kan ik leven”. 

En het betekent dat ik in het zondvloedverhaal toch blij kan worden van  

de regenboog en als het donker en droef wordt in mijn leven hoop ik te 

kunnen schuilen in de arkbij Noach en zijn God en dan zal ik wachten op 

het moment dat de duif mij het olijftakje aanreikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


