
Eerste gedachten – wat er in mij opkomt bij de naam en de persoon NOACH                   

OBG-viering 02 nov’14.      Bijdrage door Dick K : HET VERHAAL / de Bijbel vertelt / Wie is Noach?!  

Noach, wie is hij? Kennen we hem eigenlijk wel?                                                                                          

Zijn vader gaf hem bij de geboorte z’n naam: Noach ’hij die troost brengt’ is zijn naam.                   

Maar Noach zelf, hij komt nauwelijks aan het woord in Genesis. En toch: hij leeft het ‘woord’, daden 

zeggen vaak meer dan woorden. 

Noach heeft een vrouw, haar naam wordt ons niet genoemd, en hij heeft intussen 3 volwassen 

zonen. Zo komt hij ons verhaal binnen. Een oud-testamentisch en mythisch verhaal trouwens.                                

Hij, Noach, is een werker, wonend in de vruchtbare delta van de Eufraat en de Tigris. Hij komt ook 

een beetje over als een Einzelgänger, hij laat zich niet al te veel gelegen liggen aan z’n buren; die 

buren die het zo nauw niet nemen, en de bloemetjes buiten zetten. Maar, zegt het verhaal: God 

heeft z’n oog op hem laten vallen.  

God, die Ene, Almachtige, Schepper, heeft de pest in over hoe zijn schepselen, m.n. de mensen, zich 

gedragen. De Naardense Bijbel spreekt van bloedaarde. Er wordt gemoord, vergolden, gewraakt en 

gewroken, verkracht, gelogen, gestolen, bedrogen en wat al niet meer.                                                                       

En dat terwijl God eerder in Genesis nog had geconstateerd: het is goed! Nu heeft hij het wel gehad 

met dat alles! Het spijt hem dat Hij mensen heeft gemaakt. Dan maar de stekker eruit!                                                                                                          

Wat is het geval? Er zijn godenzonen die mooie mensendochters tot vrouw hebben genomen, of was 

het andersom? En die nieuwe generatie reuzenzonen hebben het geweldig met zichzelf getroffen, ze 

vergoddelijken hun driften en verlangens, en doen van alles wat God heeft verboden! ’t Is alsof je 

hen hoort zeggen: “Na ons de zondvloed”!                                                                                                                   

‘t Is God boven het hoofd gegroeid! De menselijke maat is verdwenen. Deze reuze-mensen, 

übermenschen, hebben echt geen Toren van Babel nodig om God in verwarring te brengen! Een zeer 

bedenkelijke ontwikkeling is het!                                                                                                                                 

Zo ver is al het gekomen in die eerste 10 hoofdstukken van Genesis, de oer-geschiedenis. 

God de Heer is het zat, Hij heeft er genoeg van, en voelt zich diep gekwetst. “Ik zal ze wegvagen, niet 

alleen de mensen, maar ook alles wat rood bloed heeft”. Maar, staat er dan: Alleen Noach vond bij 

de Heer genade. Hij is een rechtschapen man, de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe 

verbondenheid met God. Veel meer wordt daar niet over gezegd! En ook Noach zelf maakt ons veel 

niet wijzer! Duidelijk is dat God verder wil met gewone mensen! Het verhaal in Genesis 6, 7 en 8 

vertelt verder wat Gods plannen zijn. En Hij, God de Schepper, spreekt tot Noach en vertelt hoe Hij er 

over denkt, dat Hij een einde gaat mensen aan dit on-leven, en dat Hij Noach heeft uitgekozen voor 

een nieuw begin. God gaat een verbond met Noach aan! Maar ….. eerst moet Noach een boot gaan 

bouwen. Wel drie keren wordt er vermeld welke dieren er uiteindelijk in die boot moeten worden 

meegenomen. En zo gaat het gebeuren! Buren en omstanders vinden het maar raar! Die zonderlinge 

Noach, een rare logge boot, op het droge! Je ziet Noach werken, maar je hoort hem niks zeggen! Z’n 

gezin weet waar hij mee bezig is, maar zou hij nooit eens een shaggie hebben gedraaid of tijdens het 

schaften een boom opgezet met z’n buren?  

We kennen dat kinderbijbelverhaal over Noach, met de mooie platen en onze eigen fantasieën erbij: 

Als dan eindelijk de ark, de boot, die grote kist, klaar is, dan komen de dieren aangelopen in paren: 

mannetje en wijfje, van elk soort één, en van enkele soorten 7 paren. Een kleurige stoet: Haantje de 

voorste sleurt zijn kippige ’Hennie’ als eerste naar binnen! En dan …. na bijna 7 dagen als bijna elk 



dier al is scheep gegaan, dan komt nog net voor sluitingstijd de slak binnen glijden, de laatste meters 

barmhartig op de rug van de schildpad, die ook op z’n laatste benen loopt! En dan nog, hup vooruit 

opschieten: Noach en zijn gezin naar binnen! God geeft nog even een laatste duwtje in de rug van 

Jiska, de bruid van Cham, die maar geen afscheid van de buren kan nemen. God, nu haast een 

vriendelijk oude man, sluit de deur van de boot. En zegt, bijna met een brok in de keel: Vaar wel!   

En dan volstrekt zich de catastrofe! Het begint te regenen! En niet zo’n beetje ook! Het giet: het 

komt met bakken uit lucht. Wolkenbreuken! De hemelsluizen gaan open, en het houdt maar niet op. 

40 dagen en nachten duurt het! Het moet vreselijk zijn geweest. Niets blijft er in leven. Het water 

stijgt tot ongeveer 10 meter boven de hoogste toppen van de toen bekende bergen. Een oordeel, 

moet je wel zeggen! Onmenselijk, voor alle levende wezens. Zelfs voor die reuzen, die ploerten die 

schenders. Wreed. Barbaars! 

Maar … het is om een nieuw begin te doen.     Ik kan me niet voorstellen dat Noach en zijn gezin er 

erg gerust op zijn geweest. Ja: vertrouwen zeiden we in de viering van oktober. Vertrouwen dat het 

goed komt! Maar …ik hoor Noach nog geen slaapliedjes zingen en ook niet ‘Beveel gerust uw wegen’! 

Want die boot met al dat vee, die dieren, die vogels, was dat in zijn bangste dromen toch ook niet 

een doodskist? We horen Noach er niet over! Zelfs later, weer aan land, gaat hij -alsof het gewoon 

was- de grond weer bewerken, en doet hij zich in dan eerste instantie wel wat al té goed aan de 

uitgeperste druiven!                                                                                                                                                                    

…… We kennen het verhaal van die dobberende boot! Is het ook niet onze levensboot? Hoge golven, 

door elkaar geschud, geen stuur, vast komen zitten. Het raam opengooien, een raaf naar buiten: 

Pech, komt terug! Nog maar weer eens proberen? Je bent het water spuugzat! Hoe lang nog zo? Hoe 

zo: Gered? Dan nog maar eens een andere vlieger oplaten, een duif. Ook dat is het niet! Maar dan: 

na een paar dagen weer proberen, want de aanhouder wint: de vogel komt terug met een vers takje 

olijfgroen in de bek. Het koeren klinkt Noach nu eindelijk weer als muziek in de oren. God’s nieuwe 

begin wordt dan tóch zichtbaar! Ondanks alles, misschien dánkzij dit alles?                                                                                                                                                                    

Want dan laat God, die Ene, Almachtige, de Schepper, zien dat Hij zich toch ook bedenken kan, en DE 

VERANDERLIJKE IS, want Hij gaat het vanaf nu anders doen. Nooit meer zo’n vernieling, nooit meer 

verzwelgen. Nooit meer dié dood. En een regenboog wordt daar het teken van!  Met al z’n 7 kleuren! 

Om blij van te worden! Het leven gaat door! De belofte is gemaakt. Er is een nieuw begin!   De ark is 

een reddingsloep gebleken voor het leven. Het gaat verder en het wordt een bevrijdingsverhaal!     

De duiven vliegen uit en tortelen erop los, de konijnen doen het weer met elkaar, bij de wilde 

spinnen af. Net als de haas die al snel uit het zicht is verdwenen en de hazewinden voor blijft!                                                                                                                                                                            

En Noach …. hij offert uit dankbaarheid, en God herhaalt zijn belofte met hem en zijn gezin! Noach, 

zijn naam is ‘troost geven’! Een hele troost is dat! Hij en zijn nageslacht gaat het land weer 

bebouwen, ploegen, zaaien en oogsten. Én vruchtbaar zijn. En God, de veranderde God, bewijst met 

de regenboog in de wolken dat het vanaf nu anders zal gaan!  
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