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Noag die Skeepsbouer
Genesis 4,5

Ek is baie opgewonde, my eie regte, egte skip is op pad! My
vriend Fanie se broer is ‘n paar jaar ouer as ek, en darem al
vaardig met ‘n hamer en saag. Sy geskenk aan ons twee is ‘n
boot wat hy eiehandig gemaak het.

Uiteindelik  daag  Fanie  se  Ouboet  op  met  sy  swaar  vrag
gevaarlik gebalanseer op sy fiets. Hy het skaars gestop, of ek
en  Fanie  hardloop  met  ons  splinternuwe  skip  af  na  die
gronddam.  Die  konstruksie  is  eenvoudig:  ‘n  ou  sinkplaat
waarvan die riffels platgeslaan is, en gebuig in die vorm van
‘n boot. Voor word die twee ente bymekaar gehou met ‘n
dun plankie, en agter vorm ‘n wye plank die agterstewe.

Ek het eers my bedenkinge oor hierdie gevaarte,  maar bo
alle verwagtinge in dryf hy met ons twee binne in. ‘n Bietjie
onstabiel,  maar hy dryf.  En dan volg baie ure van vet pret
met ons skip op die dam.

Noag het ook ‘n skip gebou -  dalk ‘n bietjie  groter as ons
blikbootjie, en beslis baie meer stabiel! Maar kom ons begin
héél voor.

Eintlik kan ons Noag se geskiedenis terugvat tot by Adam en
Eva.  Alles  het  begin  toe  Eva  ongehoorsaam  was,  en  dat
Adam hom ook laat verlei het om sonde te doen. Ongelukkig
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het hulle sonde nie daar geëindig nie. Hulle eersteling Kain
het Pa Adam se sonde nog ‘n stappie verder gevat en sy eie
broer vermoor. 

En toe was  die  vet  in  die  vuur.  Nog in  dieselfde hoofstuk
waar ons lees van Kain se moord, sien ons hoedat die aarde
‘n  kookpot  van  sonde word.  Lameg,  ‘n  agterkleinkind  van
Kain maak geweld sy slagspreuk. “Laat iemand net aan my
raak, en hy is dood!” spoeg hy vuur.

Nee, alles was darem nie net sleg nie - in Genesis 4 lees ons
hoe die mensdom vooruit gegaan het in die lewe. Daar was
kultuur  en  voorspoed,  en  mense  het  musiek  gemaak  op
allerhande instrumente soos liere en fluite. Koper en yster is
bewerk vir implemente, en sommige van die mense het selfs
vir God aanbid. Inderdaad was daar manne wat baie naby
aan God geleef het, soos Henog. Hy is nooit dood nie, want 
God het hom weggeneem. 

Nou wil ons allerhande interpretasies maak oor wat presies
van Henog geword het. Die feit bly egter dat die Bybel vir ons
wil sê dat die dood oorwin kan word. En inderdaad het Jesus
die  dood  kom  oorwin  duisende  jare  later,  sodat  ek  en  jy
vandag nie meer in vrees hoef te leef vir die dood nie. Dit is
slegs die deur na die res van ons lewe tot in alle ewigheid
saam met Jesus!

Maar eintlik word hierdie verhaal oorheers deur die verval
van die mensdom. Dit was slegs die enkelinge soos Henog
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wat  nog  aan  God  gedink  het.  In  Gen.  6:5  sien  ons  hoe
bedroef God geword het oor al die verdorwenheid van die
mensdom. Hulle bedink heeldag lank net slegte dinge!

Maar  ten  spyte  van al  die  slegte,  sien ons  steeds  God se
liefde en genade.  Wanneer  Kain  die  eerste  groot  misdaad
pleeg  en sy  broer  vermoor,  dan is  dit  God wat  ten  spyte
hiervan steeds vir Kain beskerm (Genesis  4:15).  Maar Kain
het  God  se  belofte  ook  geminag  en  van  die  Here  af
weggegaan (vers 16).

Soos reeds gesê,  was Lameg die man van geweld.  En dan
wanneer hy alreeds 182 jaar oud is, word daar vir hom ‘n
seun  gebore.  Lameg  is  lewensmoeg.  God  het  die  grond
waarop hy ‘n lewe probeer maak vervloek (so het hy geglo).
Dit  was  swaarkry  elke  dag,  en  dan  vestig  hy  sy  hoop  op
hierdie klein seuntjie, want dalk sal die outjie hom ‘n bietjie
opbeur. En hy noem hom Noag. Sy naam beteken letterlik
“rus”. Sal hierdie klein seuntjie werklik daarin slaag om vir
Lameg rus te bring vir sy siel?

Maar steeds duur die onreg voort. Inteendeel, dit raak al hoe
erger en erger sodat God ernstig gegrief is hieroor. 

Klein Noag het groot geword en Pa Lameg het oud geword.
Na Noag se geboorte het hy so byna nog 600 jaar geleef en
‘n stokou grimmige man geword wat op die rype ouderdom
van 777 jaar genadiglik dood is.
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En Noag? Hy het uiteindelik ook vrou gevat en op 500 jaar
die pa geword van drie seuns, Sem, Gam en Jafet. Noag was
nie ‘n super-mens wat sondeloos gelewe het nie. Maar één
ding het in sy guns getel - hy was lojaal teenoor God. Daar
was ‘n persoonlike verhouding tussen hom en die Here, en
dit het Noag anders gemaak.

Ek  en  jy  leef  vandag  ook  in  ‘n  bitter  deurmekaar  wêreld.
Misdaad,  geweld,  onreg,  bedrog,  moord,  verkragting  -  al
hierdie dinge is by ons baie bekend. Baie mense het moeg
geword vir al hierdie gemors, selfs ook ongelowiges. Almal
soek na ‘n klein “Noag” wat rus kan bring. Maar elke “Noag”
wat gebore word het ook maar voete van klei. En die onreg
stoomroller voort!

Maar  daar  is  hoop,  want  Jesus  bring  redding  waar  alles
totaal verlore lyk. Ja, en inderdáád het Hy die dood oorwin!
Hy vra slegs van jou en my om in ‘n persoonlike verhouding
met Hom te staan soos Noag van ouds.

Gebed:

Here,  vandag  is  daar  baie  vrae  in  ons  gemoed  oor
hierdie  verhaal.  Maar  dan  kan  ons  troos  kry  dat  U
genade vir ons oorgenoeg is. Dankie daarvoor Here.
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Noag se Opdrag
Genesis 6

Duidelik hoor Noag die stem van God: “Noag, Ek wil hê dat jy
‘n skip bou.”

“’n Skip Here? Waarom? Ek verstaan nie.....”

“Ek het besluit om ‘n einde te maak aan alle mense, want die
aarde het ontaard in ‘n kookpot van geweld.”

Noag was ‘n man wat al aangestap het in die jare toe hierdie
opdrag van die Here aan hom kom. Hy was al 600 jaar oud,
en hy het die dinge sien gebeur. Sy eie pa, Lameg was nie ‘n
maklike entjie mens nie. Jy moes net skeef kyk na hom, dan
slaan hy jou uitmekaar. 

Noag sug swaar as hy herkou aan die woorde van die Here.
“Ja, so kan dit beslis nie aangaan nie!” dink hy. “Die Here is
reg - die aarde moet ‘n slag skoongemaak word, want alles
het sleg geword.”

Sy gedagtes dwaal,  en onmiddellik  dink hy aan die reuse -
daardie  verskriklike  groot  manne.  Almal  is  bang  vir  hulle.
Noag  verstaan  die  ding  nie  baie  mooi  nie,  maar  met  die
druiwerankie langs het hy gehoor dat daar hemelwesens was
wat met jong aardse meisies omgang gehad het, en toe word
hierdie reusegeslag gebore. Sou dit werklik waar wees? Noag
het sy bedenkinge daaroor. Dit sou mos beteken dat hierdie
reuse half-gode moet wees? Nee, dit kan seker tog nie........
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Sou dit dalk die laaste strooi wees waarom God besluit het
om die aarde te verdelg?

In Noag se kop maal God se woorde rond - hy weet nie mooi
wat om daarvan te maak nie. Hy kry sommer al klaar ‘n knop
op sy maag as hy dink wat die mense se reaksie gaan wees as
hy hier in die middel van die woestyn ‘n skip begin bou. Hulle
gaan dink dat hy nou finaal siniel begin word het. Hy is een
van die laaste baie ou manne wat oorgebly het. Selfs Oupa
Metusalag het uiteindelik ook nou die dag die lewensstryd
gewonne gegee. Almal het begin dink dat hy vir altyd sou
lewe. 969 Jaar oud geword - so byna-byna het hy die duisend
kerf bereik. Ja, hy en Pa Lameg is so kort na mekaar oorlede. 

As Noag om hom kyk, dan sien hy die boosheid. Niemand is
meer  sy  lewe veilig  nie.  Elkeen  dink  net  aan homself.  Dit
maak nie saak op wie se kop jy trap om bo uit te kom nie, en
wie in die proses seerkry nie. Hy skud sy kop - “God is beslis
reg!”

Maar skielik tref ‘n gedagte vir Noag: Maar hoe bou ‘n mens
‘n skip? Ek is g’n skeepsbouer nie? Waar begin jy? Waarvan
maak jy hom?

“Here, ek weet nie hoe nie!” pleit hy by God. “En boonop -
waarom ‘n skip in die woestyn? Hier is mos nie water nie?
Here, ek verstaan gladnie.....”

Dan antwoord die Here vir  Noag: “Ek gaan ‘n oorstroming
oor die aarde laat kom om al wat daarop lewe te verdelg,
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elke lewende ding onder die hemel. Al wat lewe op die aarde
gaan vernietig word!”

“En die skip, Here, wie gaan in die skip wees?”

“Noag, Ek gaan met jou ‘n verbond sluit. Ek wil hê dat jy en
jou vrou en kinders  op die  skip  klim -  Ek  sal  julle  bewaar
sodat julle kan bly lewe.”

Noag is baie verlig - nou weet hy darem dat hy en sy gesin
veilig gaan wees. Sjoe, maar dit gaan darem verskriklik wees
as  al  die  mense  moet  verdrink!  Maar  dan  tref  ‘n  nuwe
skokgedagte vir Noag: Wat van die diere? Wanneer hierdie
water waarvan die Here praat gesak het, dan gaan die aarde
darem ‘n baie eensame plek wees as daar nie ‘n paar diere
ook oorbly nie. “Here.....” begin Noag.

Maar God weet al lankal van sy bekommernisse nog voordat
Noag daaraan gedink het: “Noag, jy hoef nie bekommerd te
wees oor die diere nie. Dit gaan jou taak wees om twee van
elke soort dier op aarde bymekaar te maak en saam met jou
op die skip te neem.”

Noag is tevrede. Maar dan begin hy sommetjies maak, en
skielik wil dinge nie meer in plek val nie. “......van elke soort
dier op aarde.....” het die Here gesê. Noag se oë rek groot:
“Here, U bedoel tog seker nie.......”

“Ja Noag, álmal! Ook die leeus en olifante en renosters en
kameelperde en tiere.”

“Maar Here, dan sal dit ‘n verskriklike groot skip moet wees!
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En  boonop,  Here,  party  van  daardie  goeters  is  vreeslik
gevaarlik! Hoe gaan ek dit óóit regkry?”

“Noag,  vertrou  My!  In  die  eerste  plek  sal  jou  skip  groot
genoeg wees -  Ek  sal  jou nog volledige instruksies  hieroor
gee. En Ek sal jou vertel presies wat jy moet maak om die
skip te bou. En wat die diere betref - daaroor hoef jy jou nie
te bekommer nie. Ek sal sorg dat selfs die gevaarlike diere so
mak soos lammetjies is.”

Noag het nog baie vrae, maar vir eers is hy tevrede. Hoeveel
vrae loop ek en jy nie dikwels mee rond nie? Ons sê dat ons
God vertrou, maar diep binne in knaag dit. Op die oomblik
loop ek sélf  met so ‘n bekommernis:  Die huis  waarin ons
woon, is verkoop, en oor 3 weke moet ons ‘n ander blyplek
kry. En nou knaag dit hier in my ook. Waar gaan ek blyplek
kry? Hoe gaan ek dit bekostig? Vertrou ek God genoeg dat
Hy sal voorsien? Ja, ek vertrou -  wéét Hy sal voorsien! Ek vra
dat jy vir ons sal bid asseblief!

Gebed:

Here, so dikwels knaag die vrae en onsekerheid in ons.
Leer  my  asseblief  om  U  ten  volle  te  vertrou  vir
absoluut alles in my lewe.
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Om ‘n Skip te Bou
Genesis 6

Noag het ‘n groot knop op sy maag - die blote gedagte aan ‘n
skip maak hom siek van bekommernis. Waar begin mens as
jy ‘n skip wil bou? Hy het nog nooit in sy lewe eers ‘n skip
gesien nie! Hoe lyk so ‘n ding?

“Noag, moenie bekommerd wees nie,  Ek gaan nou vir  jou
mooi verduidelik presies wat jy moet doen.” Noag is sommer
opgewonde  as  hy  die  stem  van  God  hoor.  “Dankie  Here”
prewel hy, en dan luister hy aandagtig.

“Noag, gaan soek vir jou ‘n mooi oop, gelyk stuk grond sowat
200 meter by 100 meter. Maak dit mooi skoon - daar gaan jy
jou skip bou.” Noag maak soos God beveel, en dan kom die
volgende opdrag - hy moet ‘n groot hoeveelheid goferhout
bymekaarmaak. Dit gaan die boustof wees vir sy skip. En hy
moet ook pik in die hande kry - sommer baie, want dit is wat
die skip waterdig moet maak sodat dit nie lek nie.

Vir maande en maande werk Noag om genoeg boumateriaal
vir sy skip in die hande te kry. Die boomstamme word gekap
en  gevorm  met  primitiewe  ystergereedskap  om  planke  te
vorm. Onverpoosd werk hy en sy drie seuns totdat daar ‘n
berg planke lê.

Nuuskierig kom kyk al wat leef en beef wat Noag daar doen.
Daar word bespiegel en gegis en gelag, maar niemand bied
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aan om te help nie - waarmee die ou man ookal besig is.

Na  wat  voel  soos  ‘n  ewigheid,  is  daar  uiteindelik  genoeg
boumateriaal  om ‘n  baie  groot  skip  te  bou.  Dan roep die
Here een oggend vroeg vir Noag: “Nou moet jy mooi luister,”
sê die Here vir  hom, “die skip wat jy  gaan bou moet 135
meter lank wees en hy moet 22,5 meter breed wees. Gaan
tree dit af op die grond wat jy voorberei het.”

Noukeurig merk Noag die afmetings op die grond. As hy sien
hoe groot  dit  is,  rek  sy  oë eintlik  van skrik.  Nou begin hy
verstaan waarom  hy  so  ‘n  verskriklike  stapel  planke  moes
voorberei. “En Noag, die skip moet 13,5 meter hoog wees.
En dit moet ‘n dak ook hê, want as dit eers begin reën, dan
gaan die sluise van die hemel oop wees. Sonder ‘n dak gaan
jou skip vol reën, en dan sink julle.”

Noag begin bou. Eers begin die reuse raamwerk. Die skip se
kiel is een en ‘n halwe rugbyvelde lank (nou nie dat Noag iets
van  Rugby  af  geweet  het  nie).  Daaraan  word  die  reuse
ribbebene  van  die  skip  geheg.  Stadig  begin  dit  vorm
aanneem, en begin die toeskouers al meer en meer word.

“Noag, wat is die doel van hierdie verskriklike gevaarte wat jy
bou?” wil iemand eendag weet.

Noag  is  half  verbouereerd  -  hy  het  hierdie  vraag  gevrees,
want hoe verduidelik  hy nou dat  dit  ‘n  skip is  wat  op die
water moet seil? Hulle gaan hom mos uitlag! “Dis ‘n ark,” sê
Noag kortaf.
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“Nou wat maak mens met ‘n ark?” wil die nuuskierige weet.

“Dit dryf op die water.”

“Water? Wat jy waar kry?” Die kêrel rol op die grond rond
soos hy lag. Ja, dan is dit tóg waar wat hy vermoed het, die
ou man het nou hééltemal siniel geraak. 

Nie lank nie of ‘n skare van laggende, spottende mense dans
om Noag en sy skip rond. “Ou Noag se skip in die middel van
die woestyn gaan beslis die grootste wit olifant wees in die
geskiedenis van die mensdom!” koggel hulle hom uit.

Daardie aand is Noag se drie seuns baie stil. “Wat is fout?”
wil hy weet.

“Pa, ons kan nie aangaan nie, almal dink ons is koekoes! Dink
Pa werklik dat hier genoeg water gaan kom dat hierdie ding
gaan dryf?”

“As God so sê, wie is ons om te stry?” is Noag se besliste
antwoord, “Môre gaan die werk voort soos gewoonlik!”

Maande  gaan  verby  en  die  reuse  skip  begin  stadig  vorm
aanneem. Noag kry verdere instruksies - binne in hierdie skip
moet daar drie verdiepings wees, en dit moet verder verdeel
word in verskillende vertrekke. Dit is sodat daar genoeg plek
moet wees vir al die diere. En soos die bouwerk vorder raak
die  gespot  meer  intens,  totdat  dit  naderhand  ondraaglik
word.  Van  heinde  en  verre  kom  mense  om  na  hierdie
spektakel te kom kyk.
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Uiteindelik, na ‘n baie lang tyd is die skip klaar gebou. Tot die
fynste detail het Noag dit gebou volgens God se instruksies.
Dit het baie kruike pik gevat om elke krakie in die skip van
binne en buite te seël. Aan die een kant was daar ‘n deur,
groot genoeg om ‘n olifant deur te laat.  Trots staan Noag
terug  om  sy  handewerk  te  bewonder,  te  midde  van  die
gekoggel  en gespot.  “Ja,  spot  maar,”  brom hy  onderlangs,
“julle sal nog sien!”

Soms wil ons ook moed verloor as ons magteloos staan om
ons geloof uit te leef te midde van die wêreld se gespot. Ons
kan van Noag leer dat God baie groter is as mense se spot.
Byt vas en vertrou God! Uiteindelik sal dit alles die moeite
werd wees.

Gebed:

Here,  dit  is  nie altyd maklik  om as kind van U te lewe
nie, want mense verstaan dit nie. Gee my asseblief die
moed om aan te hou en vas te byt.
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Die Groot Reën
Genesis 7

Noag bewonder sy handewerk - dit was jare van arbeid, net
hy en sy drie seuns. En nou staan die reuse skip, die Ark in
die middel van die woestyn. Noag wonder nog steeds hoe al
die baie water hier gaan kom.

En dan kom die nou-al-bekende stem van die Here weereens
na  Noag:  “Die  tyd  het  aangebreek  Noag.  Jy  moet  begin
gereed maak vir die groot vloed.”

“Here, ek verstaan nog nie mooi nie - waar gaan al die water
vandaan kom?”

“Ek gaan die sluise van die hemel oopmaak Noag, vir veertig
dae en veertig nagte aaneen. Jy en jou gesin moet nou in die
skip intrek, en julle moet al die diere, soos Ek vir jou genoem
het saam in die Ark neem. Jy moet onthou om genoeg kos vir
al die diere in te laai - niemand mag van die honger omkom
nie. Oor sewe dae gaan dit begin reën, so jy moet beslis nie
gras onder jou voete laat groei nie!”

Opgewonde hardloop die gryse ou Noag na sy vrou toe en
vertel haar die nuus: “Jy moet oppak Vrou, ons gaan op ‘n
bootreis!”

Vir die volgende week vergaap al die mense hulle aan die
diere  wat  Noag  en  sy  seuns  die  skip  injaag.  Meeste  van
hierdie  diere  het  niemand  in  hierdie  omgewing  nog  ooit
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gesien nie. Buiten vir die skape, beeste, kamele en bokke, is
daar  hase,  muise  en  allerhande  soorte  wildsbokke,  van
piepklein blouduikertjies tot  massiewe elande. Dan is  daar
die ou héél grotes - die langnek kameelperd en die oorgewig
olifant,  seekoei  en  renoster.  Die  mense  spat  uitmekaar
wanneer die leeus en tiere hulle opwagting maak, so mak
soos lammetjies.

Om elkeen sy nis in die ark te gee, is nie ‘n maklike taak nie.
Die  skaap wil  nie  saam met  die  luiperd nie  en die  olifant
weier om met die muis ‘n kamer te deel.

“Waarom  jaag  jy  al  die  diere  in  jou  skip  in?”  wil  iemand
nuuskierig weet.

“Die groot reën is op pad!” is Noag se kortaf antwoord.

“Reën? Watter reën?” Dit  bulder soos dit  lag,  want in die
wolklose  hemel  is  daar  nie  eers  die  vaagste  tekentjie  van
enige reën nie. En dan begin die gekoggel en gespot weer
reg van vooraf. “Bon voyage Noag, geniet julle bootvaart!”
spot hulle. “Jou God is nie so groot dat hy daardie skip kan
laat dryf nie!”

“Ja toe, lag maar, julle sal nog sien! Jy spot nie met God nie!”
brom Noag deur sy ruie baard, “Sy beloftes staan vas!”

‘n  Week  later  kom die  reën.  Nie  sommer  jou  gewone ou
donderstormpie nie - dit voel letterlik of dit met emmers uit
die hemel neerstort. Inderhaas jaag Noag nog die laaste paar
diere die Ark in. En dan hys hy die swaar deur op om die
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opening aan die sy van die ark toe te maak. Dan kom die
Here en Hy seël die deur Persoonlik agter Noag sodat daar
nie ‘n druppel water kan inlek nie.

Buite skarrel die skare wat om die ark saamgedrom het om
iewers te gaan skuiling soek totdat hierdie skielike reënbui
bedaar het. Maar dit bedaar nie - dit hou net aan en aan en
aan. Bedremmeld en sopnat kom hulle later by hulle huise
uit. “Dit lyk rêrag of ou Noag se voorspelling van groot reën
waar was.” lag een kêrel. Maar ‘n paar dae later verander  sy
lag in ‘n vervloeking, en Noag word uitgeskel oor hy met sy
voorspelling soveel ellende gebring het. Riviere woed voort
en  sleur  alles  mee  in  plekke  waar  daar  nog  nooit  in
menseheugenis ‘n stroompie gevloei het nie.

Een-vir-een begin die huise wegspoel, en die inwoners wat
nog  daarin  kan  slaag,  vlug  na  grotte toe  vir  skuiling  teen
hierdie bonatuurlike stortvloed. Binne ‘n kort tyd is die grotte
oorvol. Nêrens is daar meer skuilplek nie. Met groot angs kyk
die vreesbevange mense hoe die watervlak styg en al nader
en nader na die grotopening kom. Uiteindelik is daar géén
ander genade as om die berge in te vlug. Talle kom om in
rotsstortings  en  modderstortings.  En  uiteindelik  is  daar
niemand oor nie - alle lewe op aarde is uitgewis as gevolg van
die mens se verskriklike sonde.

Alles uitgewis, buiten natuurlik Noag en alles wat op die Ark
is.  Na ‘n week of twee se harde stortreën, voel Noag een
oggend hoe die skip begin kantel en beweeg. En dan dryf
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hulle. ‘n Juigkreet gaan op van die drie seuns - hier begin ‘n
groot avontuur! Noag val neer en dank die Here dat Hy hulle
gesin  genadig was,  dat  Hy Hom oor  hulle  ontferm het  en
hulle uit die kake van die dood gered het. 

Noag  het  so  pas  twee  maande  tevore  sy  seshonderdste
verjaarsdag gevier!

Die beloftes van die Here staan vas. Aan Noag het Hy belowe
dat Hy hom sou red; vir die Goddelose mense het Hy belowe
dat die aarde sou vergaan - alles het presies so gebeur. Aan
my en jou maak Hy vandag ook beloftes. Aan die een kant is
daar die belofte van die ewige verderf vir diegene wat die
geskenk van Sy Seun Jesus nie wil aanvaar nie. Aan die ander
kant  is  daar  wonderlike  beloftes  van  Sy  groot  genade  en
seën. Die wonderlike ewige lewe is daar vir elkeen wat glo in
Jesus. Sy beloftes staan steeds nét so vas. Wat is jou besluit?

Gebed:

Here, dankie vir  U wonderlike beloftes ook aan my. Ek
gryp daaraan vas met alles wat ek het.
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Geduld, o Geduld.....
Genesis 7 en 8

Die reën het gekom soos God belowe het - dag in, dag uit.
Noag het die dae afgetel - tien, twintig, dertig, en steeds het
dit gestortreën soos hy nog nooit in sy lang lewe beleef het
nie. “Wanneer gaan dit eendag ophou?” het sy vrou gesug.

“Toemaar ou Vrou, nog net tien dae, dan is alles verby. Dan
kan ons weer vry asemhaal.”

Met  al  die  diere  in  die  ark  moes  dit  sékerlik  naderhand
onhoudbaar  geword  het,  want  alles  was  mos  toe,  geseël
soos  ‘n  reuse  sardiensblikkie  wat  op  die  see  dobber.  Dag
nege-en-dertig breek aan, en steeds sous dit harder as óóit.
Gelukkig is daar nie veel tyd vir die gesin op die skip om hulle
te verknies oor die reën nie, want dit is harde werk om al die
diere gelukkig te hou met kos en skoonmaak.

Dag veertig breek so nat aan soos elke dag van die vorige
maand. En dan, wanneer Noag op dag een-en-veertig sy tam
oë oopmaak, kry hy ‘n gewaarwording van iets totaal anders:
Stilte!  Skielik  besef  Noag  dat  dit  nie  reën  nie  -  dit  het
opgehou.  Deur  die  skrefies  van  die  planke  sien  hy  helder
sonlig deursypel.

Nét  daar  val  Noag  op die  vloer  neer  en  dank  God vir  Sy
genade.  “Here,  wanneer  kan  ons  uitgaan?  Ek  smag  na  ‘n
bietjie son op my vel.....”
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“Nie nou al nie Noag, jy sal maar eers geduldig moet wees,
want  die  hele  aarde  is  bedek  met  water,  tot  sewe meter
bokant  die  bergtoppe..  Al  hierdie  water  moet  nou  eers
wegsak voordat julle en die diere kan uitgaan. Maar Ek sal ‘n
sterk wind stuur om alles te bespoedig.”

En dit het gebeur soos wat God belowe het. Die doodse stilte
het plek gemaak vir die harde geruis van ‘n sterk wind. Dag
en  nag  het  die  wind  gewaai,  week  na  week,  maand  na
maand.  En  steeds  het  Noag  se  skip  op  die  golwe
rondgedobber.  “Hoe  lank  nog,  Here?”  het  hy  telkemale
gebid.

Die maande het verby gegaan, en teen hierdie tyd het hy en
sy drie seuns elke dier op die naam geken. Noag wou net
begin moedeloos raak, toe hy een dag tot in sy fondamente
geskud word.  Skielik  besef hy dat  die Ark  land getref  het.
Met ‘n ysingwekkende siddering kom die reuse gevaarte tot
stilstand. ‘n Groot gejuig klink op van die reisigers op die Ark.
Een honderd en vyftig dae sedert die reën opgehou het! So
lank dobber hulle nou al rond.

Nou wil Noag net uit! “Nee Noag, die wêreld is nog onder
water! Hierdie is slegs ‘n bergtop wat julle getref het. Wees
geduldig!  Op My regte tyd sal  Ek  julle  laat  uitgaan,  sodra
alles gereed is.”

Geduld, o geduld wat so baie kan dra.........

‘n Volle agt maande nadat dit vir die eerste keer begin reën
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het, kan Noag die eerste toppe van die heuwels rondom die
berg waarop hulle gestrand het sien deur die enigste klein
venstertjie op die boonste verdieping. Veertig dae later kan
Noag nie meer sy geduld bedwing nie. “Ek gaan ‘n kraai laat
uitvlieg”, verduidelik hy vir sy seuns, “want ek wil sien of daar
nie dalk al land iewers is nie.”

So gemaak, so gedaan, en die kraai kry sy vryheid deur die
venstertjie. Dit was nie lank nie, of Noag hoor die swart voël
op die ark se dak.  Hy kon nêrens sitplek kry nie.  ‘n Week
later probeer hy weer - dié slag laat hy ‘n duif los. Nie lank
nie of die duif is óók terug. 

Moedeloos wag Noag nog ‘n week. Nou is sy geduld tot die
uiterste beproef. Wéér laat hy ‘n duif los. Nie lank daarna nie
is die duif weer terug. Noag se moed sak in sy skoene. Maar
as die duif deur die venster klim, val Noag se mond oop: in
die duif se bek is ‘n lowergroen olyftakkie.

Die seshonderdjarige ou man gee ‘n paar wilde bokspringe,
en al  jubelende gaan vertel  hy  die nuus vir  sy  reisgenote:
“Kyk,  die  duif  het  ‘n  olyftakkie  gebring!”  sing  hy  al
huppelende. “Nou gaan dit nie meer lank wees voordat ons
vry is nie!”

‘n Week later is die duif weer uitgestuur, maar hierdie slag
het hy nie weer terug gekom nie. Toe weet Noag: Die aarde
is besig om te herstel!

Wanneer Noag ‘n luik in die Ark oopmaak, elf maande nadat
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die groot reën begin val het, kan hy byna nie sy oë glo nie.
Lowergroen lê die deurdrenkte aarde voor hom oopgesprei.
Alles  is  so  vars  en  mooi  en  splinternuut.  “’n  Herskepte
aarde!” mymer hy. “Nou kan ons weer nuut begin en alles
herbou. Dankie Here, vir U groot genade.”

Maar  steeds  moet  Noag nog ‘n klein  rukkie  geduldig  wag
voordat  hy  kan  uitgaan.  God was  nog  nie  hééltemal  klaar
met die herskepping nie.

Geduld is  ‘n  baie moeilike ding.  Ons wil  alles  hier  en nou
klaar gedoen hê, en dan hou die Here ons terug en sê dat
ons eers geduldig moet wag vir Sy regte tyd. Dit is beslis nie
maklik nie!

Ek is al talle male daar deur. Oor ‘n paar weke moet ek uit
die huis, en steeds is daar nog nie ‘n bevestigde blyplek vir
ons nie. Die onsekerheid vreet my op! Maar dan sê die Here
vir  my:  “Wees  geduldig  Louis,  Ek  sal  op  My  regte  tyd
voorsien!”

Alles kom eintlik daarop neer dat ek my volle vertroue in God
moet plaas. Op hierdie manier leer Hy my iets van vertroue.

Gebed:

Here, gee asseblief deur U Heilige Gees vir my die krag
om waarlik op U te vertrou vir alles.
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'n Splinternuwe Aarde
Genesis 8 en 9

Dit was op ‘n paar dae na presies ‘n jaar nadat die eerste
reëndruppels op die aarde neergeplof het, toe Noag weer ‘n
opdrag van God kry: “Noag, nou kan jy en jou gesin en al die
diere die Ark verlaat.”

Dit  was  ‘n  heuglike  dag!  Noag  het  die  reuse  deur  wyd
oopgegooi  en  die  heerlike  sonskyn  en  vars  lug  ingedrink.
Voor hom lê die wêreld lowergroen en splinternuut. God het
alles wonderlik herstel en vir Noag en sy gesin ‘n nuwe begin
gegee - ‘n begin sonder al die geweld en korrupsie en sonde
waaraan  hulle  so  gewoond  was.  Maar  voordat  hulle  die
aarde kan betree, wag daar eers harde werk.

Om al die duisende diere ordelik uit die ark te kry is géén
maklike  taak  nie.  Dit  is  soos  om  50’000  mense  na  ‘n
wedstryd tussen die Sharks en die Bulle deur een enkele hek
uit Kings Park Stadion te probeer bondel. Maar Noag het al
in sy lewe ‘n ark gebou, dus is hierdie een maar ‘n vulletjie!

As die laaste dier (sékerlik ‘n skilpad!) uit die ark marsjeer,
roep  Noag  sy  gesin  bymekaar.  Die  seuns  kry  die  taak  om
elkeen ‘n mak dier te gaan vang: “Eerste dinge eerste!” sê
Noag. “Ons moet eers vir die Here dankie sê dat Hy ons deur
al  hierdie  verskrikking  bewaar  het  en  ons  ‘n  splinternuwe
aarde gegee het.”
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Met sy eie twee hande bou Noag ‘n altaar vir die Here van ’n
klompie  uitgesoekte  groot  klippe.  ‘n  paar  droë  takkies  en
stompe bou baie gou ‘n vuur op die altaar. Die seuns kry die
taak om die diere te slag, en dan in aanbidding voor God
word  die  diere  geoffer  ten  aanskoue  van  die  enigste
oorblywende mense op aarde.

Terwyl hy nog besig is met sy offer, hoor Noag duidelik die
stem van die Here uit die hemel: “Ek sal nie weer so 'n ramp
oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af
bedink die mens net slegte dinge, maar Ek sal nie weer al
wat lewe laat omkom soos Ek gedoen het nie. So lank as die
aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie, ook
nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.”

Noag en sy hele gesin val op die grond neer en aanbid God,
die  Een  wat  al  Sy  beloftes  nakom  tot  op  die  laaste
kommatjie.

En dan gebeur die wonderlike ding: Die Here seën Noag en
sy  gesin.  “Julle  moet  vrugbaar  wees  en  baie  word en  die
aarde bewoon.” is God se seën aan die klein groepie mense.

Dan praat die Here ernstig met hulle. Hy verduidelik dat Hy
vir hulle sal sorg. Hy gee vir hulle al die plante en diere om te
gebruik  -  alles  is  tot  hulle  beskikking.  Hulle  kan  van  alles
gebruik as kos vir hulle. 

Maar dan gee God ook ‘n ernstige waarskuwing, dat hulle
niemand mag doodmaak nie. Mensebloed mag nie vergiet
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word nie. Dit is nie om dowe neute dat die Here so ‘n opdrag
vir hulle gee nie, want voor die vloed was niemand sy lewe
seker nie! Geweld was aan die orde van die dag. Nou sê God
egter: “Genoeg is genoeg!”

“Noag, julle is My verteenwoordigers op aarde.” verduidelik
die Here.

Dit is heilige oomblikke hierdie, en die wonderlike nabyheid
van God raak Noag en sy gesin aan. Dan maak God dit nog
meer spesiaal: “Noag, Ek het besluit om ‘n verbond te sluit
met  jou  en  jou  nageslag.  Ek  het  besluit  dat  hierdie
verskrikking  wat  die  aarde  getref  het  om  alles  uit  te  wis,
nooit  ooit  weer  sal  plaasvind  nie  -  dit  belowe  Ek  vandag
plegtig vir julle. Daar sal nooit weer so ‘n oorstroming wees
wat mens en dier op die aarde sal uitwis nie.”

Noag kan nie genoeg dankie sê hieroor nie, want al was hulle
dan ook gered van die vloedwaters, wil hy nooit weer so ‘n
skrikwekkende ondervinding hê nie. 

“Kyk op in die lug Noag.” hoor hy weer God se wonderlike
stem. En Noag kyk. En wat hy sien slaan sy asem skoon weg.
Nog  nooit  in  sy  ses  honderd  en  een  jaar  het  hy  so  ‘n
wonderlike  ding  gesien  nie.  Oor  die  aarde  span  die
wonderlikste boog in al die kleure waaraan ‘n mens kan dink.

“Noag, dit  is  die teken van My verbond met jou en al  die
toekomstige  geslagte  na  jou.  Wanneer  Ek  die  wolke  laat
saampak oor die aarde, sal Ek ook hierdie reënboog gee om
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julle te herinner aan My verbond met julle. Dit sal vir julle
die berusting gee dat daar nooit weer so ‘n vloed sal wees
nie.”

Inderdaad  staan  God  se  beloftes  vas.  Dit  was  alreeds
duisende  jare  gelede,  en  nog  nooit  was  daar  weer  so  ‘n
vloed nie, nét soos die Here belowe het. En God se seën oor
Noag se gesin - die drie seuns, Sem, Gam en Jafet was baie
vrugbaar en die ganse aarde is uiteindelik deur hulle en hulle
nageslag bevolk.

God se beloftes staan vandag nog steeds vas,  net soos in
Noag se tyd. Duisende jare na Noag het die Bybel uiteindelik
op ‘n wonderbaarlike wyse tot stand gekom. Talle beloftes
van die Here is daarin opgeteken vir jou en my vandag, net
soos vir miljoene mense voor ons. Het jy al God se beloftes
jou eie gemaak?

Gebed:

Here, ek dank U met my hele hart vir al die wonderlike
beloftes wat U vir my gegee het in U Woord. 
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Noag en die Druiwerankie
Genesis 9 en 10

Die groot vloed is verby. God het as’t ware die aarde herskep
en ‘n splinternuwe begin gemaak.

Noag en sy gesin was die enigste mense wat oorgebly het op
die aarde. Hulle het God se opdrag om vrugbaar te wees en
die  aarde  te  vul,  nagekom.  Vandag  kan  ons  dus  sê  dat
daardie  gesin  die  naelstring  was  van  die  ganse  aardse
bevolking, en dat ons almal dus afstammelinge van Noag is.

Die vraag is of die vloed-ervaring ‘n heilsame invloed gehad
het op almal wat op die ark was? Het die vloed hulle met
ander woorde letterlik skoon gewas van die ou sonde van die
tyd voor die vloed? Of sou hulle dalk ook bagasie met hulle
saamgedra het?

As ons die verhaal verder lees, dan sien ons ‘n insident wat
jou wenkbroue laat lig. Na die vloed moes die mense aan die
lewe bly. Noag het besluit om ‘n grondjie te bewerk en daar
gewasse te plant wat vir hulle kos kon voorsien. Ek kan my
maar net voorstel dat Noag eendag deur die veld gestap het
en daar ‘n plant raakgesien het met ‘n tros sappige vrugte.
Toe  hy  daaraan  proe,  het  sy  mond  ontplof  in  ‘n
smaaksensasie.  Heerlik  soet  en verruklik!  Hy het  die plant
versigtig uitgegrawe en op sy grondjie gaan plant. Die plant
het hom nie teleurgestel nie, en het trosse en trosse van die
sappige vrugte gelewer. Omdat dit so tot oorlopens toe vol
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sap is, neem hy ‘n klompie trosse en pars dit, en die sap gooi
hy in ‘n kruik om later te drink.

Die kruik het seker iewers vergete bly staan en die soet sap
het begin gis. Toe Noag onthou van die kruik met sap, het dit
al ‘n heerlike skop gehad - ‘n totale nuwe smaak soos wat hy
nog nooit voorheen geproe het nie.  Nou-ja, wat moes die
arme Noag dan ook weet van die gevolge van te veel wyn
drink? En hy het onkapabel besope geraak daarvan.

Die gevolg was dat die arme ou Noag poedelkaal op sy bed
neergeval het. Sy jongste seun Gam kom toevallig by Pa se
tent  verbygeloop  en  hy  sien  hierdie  spektakel.  Haastig
hardloop hy na sy broers toe en vertel vir hulle van die grap
van die jaar - “Pa lê daar kaal en hy weet nie wát om hom
aangaan  nie!  Die  vrome  ou  man  het  ‘n  bespotting  van
homself gemaak!”

Sem  en  Jafet  het  uit  respek  vir  hulle  gryse  ou  vader  sy
naaktheid gaan bedek sonder om in sy rigting te kyk.

Wanneer  Noag  die  volgende  dag  tot  sy  sinne  kom,  is  hy
woedend  as  hy  hoor  wat  Gam  hom  aangedoen  het.  Dan
praat hy baie hard met sy seun wat so ‘n bespotting van hom
gemaak  het  terwyl  hy  so  uiters  weerloos  was.  “Gam,  jou
seun Kanaän sal jou broers se slaaf wees!” En hoe waar het
Noag se vervloeking nie geword nie! Die Kanaäniete - nasate
van Kanaän - was vir jare eers onderdruk deur Egipte, later
selfs ook deur Israel en die Grieke.
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Hierdie verhaal gaan allermins oor Noag wat hom vergryp
het aan die verruklike voggies van die wingerd. Dit gaan in
die eerste plek oor ‘n streng etiese kode wat verbreek is -
respek vir jou ouers. Gam het nie die nodige respek vir sy
gryse ou vader getoon nie -  hy het ‘n bespotting van hom
gemaak.  Ja,  Noag het  gestruikel,  maar dit  was nog steeds
géén rede om disrespek vir hom aan die dag te lê nie. Baie
jare later het die Here dit goed geag om dit as ‘n basiese wet
neer te lê en dit op klip vir Moses te graveer: “Eer jou vader
en jou moeder.....” (Eksodus 20:12).

Hierdie insident het vir ons ‘n skokkende onthulling gemaak:
selfs die groot vloed kon nie die sonde wegspoel nie. Sonde
was iets wat die mens binne in hom rondgedra het, en wat
net gewag het vir ‘n insidentjie om dit weer soos ‘n sweer te
laat  oopbars.  Vloede  en  oorloë  en  wetsbepalings  en
strafkampe  kan  nie  die  sonde  bestry  nie.  En  as  ons  die
geskiedenis  verder  gaan  lees,  dan  sien  ons  hoedat  sonde
uiteindelik weer opgevlam het en uiteindelik ontaard het in
‘n kookpot van ellende.

Maar  iewers  in  hierdie  Goddelose  brousel  was  daar  altyd
iemand wat die nalatenskap van die vrome Noag brandend
gehou het. Noag het uiteindelik op die rype ouderdom van
950 jaar gesterf.  Uit  sy seun Sem se nageslag is daar baie
geslagte later ‘n man gebore met die naam Tera, ‘n agter-
agter  kleinkind  van  Noag.  En  wat  maak  Tera  dan  nou  so
besonders?  Hy  was  die  vader  van  die  groot  geloofsheld
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Abraham - ‘n man so reg na God se hart, en ook natuurlik die
aardsvader van die volk Israel - die volk waaruit die Verlosser
Jesus, die Seun van God gebore sou word.

Lees ons Genesis 10, dan sien ons ‘n ellelange lys van name
van  volke  wat  ontstaan  het  uit  die  drie  seuns  van  Noag.
Uiteindelik moet ons dan besef dat ons almal, maak nie saak
van  hoe  ons  lyk  of  watter  kleur  of  kultuur  ons  is,  álmal
afstammelinge is van Noag. Hy was waarlik die vader van die
mensdom. Kom ons vergeet dus van die dag toe hy hom aan
wyn  vergryp  het,  en  eer  hom  as  ons  stoere  en  vrome
voorvader  wat  gehoorsaam  was  toe  God  hom  ‘n  groot
opdrag gegee het.  Lees  gerus  ook  die  preek  oor  Noag se
gehoorsaamheid by www.dagstukkie.co.za/rubrieke.php?
id=NTI=

Gebed:

Here, gee my asseblief ‘n nuwe respek vir my ouers en
diegene wat oor my aangestel is.

31                                                   Gaan Na Inhoud



Gehoorsaam aan God se Opdrag
'n Preek oor Noag (Geen Opname)

Genesis 6:9-22

Noag  se  verhaal  begin  eintlik  by  Adam  en  Eva  -  toe  Eva
ongehoorsaam was, en dat Adam hom ook laat verlei het om
sonde te doen. Hulle sonde het nie daar geëindig nie, want
hulle  eersteling  Kain  het  sy  eie  broer  vermoor.  Nog  in
dieselfde hoofstuk waar ons lees van Kain se moord, sien ons
hoedat  die  aarde  ‘n  kookpot  van  sonde  word.  Lameg,  ‘n
agterkleinkind  van  Kain  maak  geweld  sy  slagspreuk.  “Laat
iemand net aan my raak, en hy is dood!”

Nee, alles was darem nie net sleg nie - in Genesis 4 lees ons
hoe die mensdom vooruit gegaan het in die lewe. Daar was
kultuur  en  voorspoed,  en  mense  het  musiek  gemaak  op
allerhande instrumente soos liere en fluite. Koper en yster is
bewerk vir implemente, en sommige van die mense het selfs
vir God aanbid. Inderdaad was daar manne wat baie naby
aan God geleef het, soos Henog. Hy is nooit dood nie -  God
het hom net weggeneem. 

Maar eintlik word hierdie verhaal oorheers deur die verval
van die mensdom. Dit was slegs die enkelinge soos Henog
wat  nog  aan  God  gedink  het.  In  Gen.  6:5  sien  ons  hoe
bedroef God geword het oor al die verdorwenheid van die
mensdom. Hulle bedink heeldag lank net slegte dinge!
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Maar ten  spyte  van al  die  slegte,  sien ons  steeds  God se
liefde  en  genade,  selfs  teenoor  Kain  nadat  hy  sy  broer
vermoor het. God beskerm hom teen die mense ten spyte
van sy gruwelike misdaad.

Lameg,  die man van geweld was nog ’n jeugdige 182 jaar
oud,  toe   word  daar  vir  hom  ‘n  seun  gebore.  Lameg  is
lewensmoeg. God het die grond waarop hy ‘n lewe probeer
maak vervloek (so het Lameg geglo). Dit was swaarkry elke
dag, en dan vestig hy sy hoop op hierdie klein seuntjie, want
dalk sal die outjie hom rus gee. En hy noem hom Noag. Sy
naam beteken letterlik “rus”. Sal hierdie klein seuntjie werklik
daarin slaag om vir Lameg rus te bring vir sy siel?

Maar steeds duur die onreg voort. Inteendeel, dit raak al hoe
erger en erger sodat God ernstig gegrief is hieroor. 

Klein Noag het groot geword en Pa Lameg het oud geword.
Hy  het  ‘n  stokou  grimmige  man geword  wat  op  die  rype
ouderdom van 777 jaar genadiglik dood is.

En Noag? Hy het uiteindelik ook vrou gevat en op 500 jaar
die pa geword van drie seuns, Sem, Gam en Jafet. Noag was
wel ‘n goeie mens wat reg probeer lewe het. Maar één ding
het veral in sy guns getel - hy was lojaal teenoor God en hy
het  die  Here vertrou.  Daar  was ‘n  persoonlike verhouding
tussen hom en die Here, en dit het Noag anders gemaak as
ál die ander.

Ons wêreld vandag is ook bitter deurmekaar, nes in Noag se
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tyd. Misdaad, geweld, onreg, bedrog, moord, verkragting - al
hierdie dinge is by ons baie bekend. Baie mense het moeg
geword vir al hierdie gemors, selfs ook ongelowiges. Ek ek is
verstom oor die feit dat God nog nie die ganse mensdom net
uitgewis het nie. Maar Hy is genadig en geduldig, soos wat
Hy vir duisende jare met die weerbarstige volk Israel was.

Kort voor Noag sy 600ste verjaarsdag vier, kom die opdrag
van die Here dat Noag ’n ark moet bou. Ek kan my voorstel
dat hierdie opdrag vir Noag ‘n totale misterie was: “’n Ark,
Here? Waarom? Ek verstaan gladnie.....”

“Noag, Ek het besluit om ‘n einde te maak aan al die mense,
want  die  aarde  het  ontaard  in  ‘n  kookpot  van  geweld  en
sonde. Ek wil alles skoon vee!”

As Noag om hom kyk, dan sien hy die boosheid. Niemand is
meer  sy  lewe veilig  nie.  Elkeen  dink  net  aan homself.  Dit
maak nie saak op wie se tone óf kop jy trap om bo uit te kom
nie, en wie in die proses seerkry nie.  “God is beslis reg!”

Maar dan begin Noag wonder:  Maar hoe bou ‘n mens ‘n
ark? Hy is  g’n  skeepsbouer  nie? Waar  begin  ‘n  mens? En
boonop -  waarom ‘n skip  in die woestyn? Hier  is  mos nie
water nie? “Here, ek verstaan gladnie.....”

Dan antwoord die Here vir  Noag: “Ek gaan ‘n oorstroming
oor die aarde laat kom om al wat daarop lewe te verdelg,
elke lewende ding onder die hemel. Al wat lewe op die aarde
gaan vernietig word!”
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“En die skip Here, waarvoor gaan dit wees?”

“Noag, Ek gaan met jou ‘n verbond sluit. Ek wil hê dat jy en
jou vrou en kinders  op  die  skip  klim -  Ek  sal  julle  bewaar
sodat julle kan bly lewe. En dit gaan ook jou taak wees om
twee van  elke  soort  dier  op  aarde  bymekaar  te  maak  en
saam met jou op die skip te neem.”

Ek  dink  Noag  moes  hom  flou  geskrik  het  toe  hy  hierdie
ontsaglike opdrag kry. Hy moes ‘n skip bou wat al die soorte
diere op die aarde kan huisves. As ons probeer sommetjies
maak, dan moes dit dalk sowat 45’000 diere gewees het wat
daar moes op. Nie alleen is daar verskriklike gevaarlike diere
wat hy moes aanjaag en huisves nie, maar hierdie skip moes
ontsaglik groot wees om almal te huisves! En wat weet hy in
elkgeval van skeepsbou af? Hy weet waarskynlik nie eers hoe
‘n skip lyk nie!

Nogtans hoor jy nêrens in die verhaal dat Noag teenstribbel
nie. Wanneer hy God se bevel kry, is Noag gehoorsaam en hy
spring dadelik aan die werk.

Vir  ’n  begin  moet  Noag  ’n  reuse hoeveelheid  goferhout
bymekaarmaak. Dit gaan die boustof wees vir sy skip. En hy
moet ook pik in die hande kry - sommer baie, want dit is wat
die skip waterdig moet maak sodat dit nie lek nie.

Die  boomstamme word  gekap  en  gevorm  met  primitiewe
ystergereedskap om planke te vorm. Onverpoosd werk hy en
sy drie seuns totdat daar ‘n berg planke lê.
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Nuuskierig kom kyk al wat leef en beef wat Noag daar doen.
Daar word bespiegel en gegis en gelag, maar niemand bied
aan om te help nie - wáármee die ou man ookal besig is.

Na  wat  voel  soos  ‘n  ewigheid,  is  daar  uiteindelik  genoeg
boumateriaal  om  ‘n  baie  groot  skip  te  bou.  Volgens  die
instruksies  wat  die  Here  vir  Noag  gee,  moet  die  ark  135
meter  lank  wees,  22½  meter  breed  en  13½  meter  hoog
wees. Dit moet 3 verdiepings hê. Dit is met ander woorde
byna 1½ rugbyvelde groot.

Vir  ‘n  ou  man  van  600  en  sy  drie  seuns  is  hierdie  ‘n
onmoontlike taak! Nogtans is Noag steeds gehoorsaam, en
hy begin bou.

Maar die bouwerk is nie Noag se grootste probleem nie. Stel
jou voor wat die mense gedink het:  “Wat bou jy  so hard,
Noag?”

“‘n Skip!”

“’n  Skip?  In  hierdie  dor  woestyn?  Sien  jy  miskien  water
iewers?”

En dan begin die genadelose gespot. Dalk het sy seuns op ‘n
stadium vir hom gesê: “Pa, ons kan nie aangaan nie, almal
dink ons is koekoes! Dink Pa werklik dat hier genoeg water
gaan kom dat hierdie ding gaan dryf?”

Maar dan sou Noag se antwoord sékerlik wees: “As God so
sê, wie is ons om te stry? Môre gaan die werk voort soos
gewoonlik! Ek vertrou dat Hy sal doen wat Hy gesê het”
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Stel jou voor: iemand begin vandag ‘n skip bou in die middel
van die Karoo - nie sommer ‘n bootjie nie - sommer ‘n gróót
skip. Ek dink nie ons sou anders reageer het as die mense
van daardie tyd nie. Dit sou beslis die grap van die eeu wees!
Kan jy dink watter sappige soort berig daar in Die Huisgenoot
sou verskyn?

En sê nou jy is die persoon wat die opdrag van die Here kry
om daardie skip te bou? Ek dink ek sou eers ‘n groot klomp
vrae  wou  vra,  en  dan  steeds  baie  skepties  wees  oor  die
opdrag. Dit is mos verregaande! Hoe kan die Here so ‘n ding
van my verwag? En sê nou net die Here besluit om nié die
vloede te stuur wat Hy belowe het nie? Ek sal mos soos ‘n
gek lyk!

Waar het Noag se gehoorsaamheid begin?

Die dag toe Noag die eerste plank in sy hande geneem het
om  die  ark  te  bou,  het  sy  gehoorsaamheid  begin.
Gehoorsaamheid  is  nie  om te  sê  “Ja  Here”  nie,  maar  om
daadwerklik te begin met die taak wat die Here vir jou gee.
Ek  was  al  by  baie  geleenthede  gewees  waar  ‘n  klompie
lidmate  opgewonde  was  oor  ‘n  opdrag  van  die  Here  om
byvoorbeeld  die  een  of  ander  vorm  van  evangelisasie  te
gaan doen. Om van huis na huis te gaan en ‘n opname te
maak van die inwoners van die dorp, en dan terselfdertyd
ook die evangelieboodskap met mense te deel of hulle uit te
nooi na die kerk toe. Dan het ons vir mekaar gesê dat dit ‘n
wonderlike idee is. Kom ons beplan, en dan begin ons oor ‘n
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maand of wat met opleiding. 

Bitter  selde  het  hierdie  beplanning  ooit  uitgeloop  op  die
fisiese  uitvoer  van  die  groot  beplanning.  Dit  is  nie
gehoorsaamheid nie, maar alleen ‘n geval van mekaar warm
broei en opwerk en ons gewetens streel. Dit laat jou goed
voel om sulke dinge te bedink. Om dit egter te doen is ‘n
héél ander storie!

By  een  geleentheid,  terwyl  ek  en  Bettie  vir  ‘n  rukkie  in
Welkom gebly het, het ‘n klompie van ons ook die opdrag
van  die  Here  gehoor.  Ons  moes  saans  die  strate  van  die
sakesentrum invaar  en die  evangelie  bring aan die  rowwe
myners  wat  doelloos  daar  rondloop.  Ons  was  ‘n  klompie
jongmense wat aan die brand was vir die Here. 

Iemand het  vir  ons  ‘n  keldervertrek  beskikbaar  gestel  wat
ons  ingerig  het  as  ‘n  koffiekroeg  en gebedskamer.  En  van
daar het ons begin werk. Twee-twee het ons al biddende die
strate  ingevaar  terwyl  ‘n  paar  mense  in  die  koffiekroeg
agtergebly het om dit te beman en vir ons te bid.

Die  resultate  was  verstommend!  Omdat  ons  gehoorsaam
was,  het  die  Here  voorsien.  Hy  het  mense  se  harte
oopgemaak en ontvanklik gemaak vir die Woord, en ons kon
met hierdie uitreike talle mense bereik met die evangelie.

Word ons deur die Here gedwing tot gehoorsaamheid?

Dorothy Day het die antwoord hierop baie mooi gegee: “True
obedience is a matter of love, which makes it voluntary, not
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compelled by fear or force”.

God se opdragte aan ons is nie bevele nie. God dwing géén
gelowige om vir Hom iets te doen nie. Hy vra ons om dinge
te doen. Ons kan natuurlik “nee” sê daarop. Sal ons daarvoor
gestraf  word  as  ons  “nee”  sê?  Nee,  beslis  nie!  Kry  ons
gewoonlik groot belonings as ons Sy opdragte uitvoer? Nee,
gewoonlik  ook  nie.  Nou  waarom  is  ons  dan  gehoorsaam
wanneer die Here iets van ons vra? Suiwer omdat ons vir ons
Hemelse  Vader  lief  is.  Dit  kom alles  neer  op  ‘n  lewe van
dankbaarheid vir wat Hy alles alreeds vir ons gedoen het.

Wanneer my pa my vra om vir hom ‘n koppie koffie te gaan
maak, spring ek dadelik op en doen dit, nie om iets terug te
verwag nie en ook nie omdat hy op my sal skree as ek dalk
weier nie, maar suiwer omdat hy my pa is en ek vir hom lief
is.

Kry  ek  dan  niks  daaruit  om  gehoorsaam  te  wees  nie?
Inteendeel,  daar  is  altyd  ‘n  bonus  betrokke  wanneer  ek
gehoorsaam is aan die Here se opdragte. Geestelik word ek
opgebou wanneer ek Sy opdragte uitvoer. Dit bring my nader
aan Hom, en ek leer Hom beter en meer intiem ken.

Om ‘n voorbeeld te noem: Die Here het my die opdrag gegee
om  Sondae  die  Erediens  te  lei  en  te  preek  op  Stanger.
Moenie glo dat dit maklik was nie - die eerste Sondag het ek
die kansel bestyg met bewende broekspype en ‘n verskriklike
knop op my maag. Ek het nie geweet hoe ek ontvang sou
word  nie.  Ek  is  nie  ’n  geordende  leraar  nie,  maar  ’n
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doodgewone  ouderling,  en  dit  was  ongehoord  dat  ‘n
ouderling preek.  En boonop was daar op daardie  stadium
gladnie goeie verhoudinge met die lidmate van Stanger nie. 

As  ek  terugkyk  oor  die  tydperk  wat  ek  die  wonderlike
voorreg gehad het om daar te kon preek, dan sien ek ‘n hele
paar baie amateuragtige preke wat ek liewer nie wil onthou
nie. My Bybelkennis het veel te wense oorgelaat. Dit het my
gedwing om ernstig Bybelstudie te begin doen. Ek was ook
genoodsaak om by ‘n Bybelskool in te skakel. Die gevolg was
dat ek in daardie paar jaar in my lewe meer geleer het van
die Bybel as in die sestig jaar voor dit.

Verder  het  ek  ook  geleer  van  afhanklikheid  van  die  Here,
want sonder Hom probeer ek vergeefs om ‘n preek te skryf.
En  sonder  die  krag  van  die  Heilige  Gees  staan  ek  verlore
agter die kansel, en wil my woorde net nie kom nie. Ek is nie
van nature ‘n goeie spreker nie, en as ek uit die vuis moet
praat, stamel ek oor my woorde. Ek kan nie op my voete dink
nie. En ek het ‘n swak geheue - ek sukkel om te onthou wat
ek  wou  sê.  Vertroue  in  die  Here  het  my  uiteindelik
selfvertroue gegee om met vrymoedigheid te kan staan en
praat.

So, eintlik kan ek gladnie sê dat daar niks vir  my in is  om
gehoorsaam te wees nie. Daar lê baie meer in verskuil as wat
jy op die oog af raaksien.

Uitgestelde  gehoorsaamheid  is  ongehoorsaamheid.  As  ons
praat van gehoorsaamheid aan God se opdrag, dan beteken
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dit nie dat ek eers mooi daaroor moet gaan dink en dit laat
oorstaan  vir  ‘n  later  geleentheid  wanneer  dinge  meer
gunstig  is  nie.  Of  dalk  vir  eendag  wanneer  ek  eers  op
pensioen is en meer tyd het nie. 

Bettie (my liewe Wederhelf) vra my dikwels om iets vir haar
te doen, maar dan is ek besig op daardie tydstip. “Ek sal dit
later doen....” Met my wonderlike geheue het ek teen “later”
gerieflikheidshalwe al  lankal  vergeet,  en dan kom die ding
nooit gedoen nie! Ek het al talle sulke onafgehandelde sake
op my lysie.

Wanneer die Here vir ons ‘n opdrag het, dan moet ons werk
maak  daarvan.  Noag  het  dadelik  aan  die  werk  gespring
sonder om eers te wik en weeg, en die skip was net betyds
klaar!

Gehoorsaamheid verg dikwels van jou dat jy moet waag. Vat
nou maar vir Noag - vir hom was dit ‘n reuse waagstuk. Hy
moet hierdie reuse skip in die dorre landskap bou sonder
enige waarborg dat daar water gaan wees waarop dit  kan
dryf. Dit was egter nie net ‘n ekonomiese waagstuk nie, maar
die sielkundige een was nog baie groter. Hy moes die gespot
en  ongeloof  van  die  mense  boonop  ook  verduur.  En  die
gevaar was altyd daar dat hy naderhand sou kon begin twyfel
of hy ooit die opdrag van die Here reg gehoor het.

‘n  Paar  duisend  jaar  later  het  Paulus  ‘n  reuse  waagstuk
aangegaan deur te begin sendingwerk doen. Dit was uiters
gevaarlik en hy het dikwels naelskraap die dood vrygespring.
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Hy  is  keer  op  keer  uit  ‘n  stad  weggejaag,  maar  hy  het
vasgebyt en oor en oor gewaag. Hy was nie bang om dinge
te sê wat nie alleen die heidene nie, maar ook die Jode en
soms selfs medegelowiges die harnas ingejaag het nie. Selfs
die tronk het hom nie afgeskrik nie! En die resultaat was dat
talle gemeentes gestig is en die evangelie soos ‘n veldbrand
versprei het. En boonop word sy skryfwerk steeds na 2000
jaar deur miljoene mense daagliks gelees.

Opdragte  van  die  Here  gaan  vir  ons  vandag  dikwels  ook
gepaard  met  soortgelyke  waagstukke.  Om  maar  net  die
evangelie met iemand te deel kan klaar ‘n groot waagstuk
wees. Die persoon kan jou ‘n afjak gee. Dit kan die einde van
‘n vriendskap beteken. Dit kan soms beteken dat ‘n familielid
jou verwerp. Dit kan beteken dat mense jou begin spot of
dalk vermy.

Ekonomies  kan  dit  ‘n  groot  waagstuk  wees  om  God  se
opdrag te aanvaar.  Ek het al dikwels gesien dat iemand ‘n
suksesvolle loopbaan prysgee om sendingwerk te gaan doen
in haglike omstandighede en dan dikwels nie weet waar die
volgende dag se kos vandaan gaan kom nie.

Daar is ‘n gesegde: eerder bang Jan as dooie Jan. Met ander
woorde,  ek  is  eerder  versigtig en waag gladnie as  om die
kans te staan om seer te kry. God se ekonomie werk egter
anders: Bang Jan is dooie geloof! As ek nie bereid is om vir
God te waag nie, sal my geloofslewe nooit werklik ten volle
ontwikkel nie.
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Ons kan leer uit die sakewêreld - dit is die persoon wat bereid
is  om  ‘n  groot  waagstuk  aan  te  gaan  wat  uiteindelik
suksesvol is en bo al die ander uitstyg.

Die groot vraag is: waarom is ek dan gehoorsaam aan God se
opdragte? Ons het aan die begin gesê dat Noag anders was
as die ander mense. Dis nie dat hy ‘n soveel beter mens was
nie, maar wat hom anders gemaak het was sy persoonlike
verhouding  met  God.  Ons  het  gesien  dat  hy  lojaal  was
teenoor die Here en dat hy God vertrou het.

As ek vanoggend vir jou sou vra of dit ook die geval met jou
is, dan sal jy sékerlik onomwonde “Ja!” antwoord. Waarom
het  jy  ‘n  persoonlike  verhouding met  Hom? Jesus het  die
verskil gemaak. Toe ek die dag Sy geskenk van die ewige lewe
ontvang het, het my verhouding met Hom begin.

Binne  enige  verhouding  is  daar  twee  kante.  In  hierdie
verhouding bring Jesus Sy volle deel. Eerstens het Hy alreeds
die volle skuld betaal vir my sondes sodat ek vergifnis kon
kry.  Maar dit  het nie daar opgehou nie -  ek lewe daagliks
onder Sy genade en Sy beloftes. Hy oorlaai my met seëninge,
meer as wat ek ooit kan opnoem.

En nou kom my kant van die verhouding. Die vraag is: wat
doen ek om die  verhouding lewendig  te  hou? Soos reeds
gesê word ek gladnie gedwing om enigiets te doen nie - alles
is vrywillig. Maar dit is soos in enige verhouding - waar die
een party uit sy pad gaan om die ander gelukkig te maak, kan
die  ander  een  net  eenvoudig  nie  anders  as  om  die  guns
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terug te bewys nie.

En nou vra die Here van my om sekere take vir Hom te doen.
Soms is dit klein, ander kere baie groot. Waarom sal ek dit
nie doen nie? Ek het Hom mos lief, want Hy het my oneindig
lief! En boonop sal Hy nooit van jou iets vra wat bokant jou
vermoë is nie. Daarvoor het Hy jou te lief.

My  gebed  vir  jou  vandag  is  dat  jy  sal  luister  na  God  se
pleidooi om iets vir Hom te doen, en dat jy gewillig sal wees
en die moed sal hê om te waag vir God.
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