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Schriftlezing/tekst  

Schriftlezing: Genesis 6: 9 - 22 

Tekst: Hebreeën 11: 7 

 

Thema en punten:  

Niet zien en toch geloven  

1. Zien  2. Zichtbaar   

 

Vragen 

1. (Voor de kinderen): Wat heeft ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ te maken met de tekst? 

 

 

2. De Heere waarschuwde Noach voor de dingen die nog niet gezien werden. Waar ziet dat 

vandaag op? Reken(t) u (je) daarmee? 

 

 

3. Noach geloofde het Woord van de Heere. De Heere komt tot Noach niet alleen met Zijn 

waarschuwing. Hij kwam ook met Zijn belofte (zie Genesis 6: 18). Waarom is het belangrijk 

dat zowel de waarschuwing als de belofte gepreekt en geloofd wordt? 

 

 

4. Dat Noach geloofde werd ook zichtbaar in zijn leven. 

a. Hoe? 

 

b. Kijk eens naar uw leven en vraag u af wat uit uw gedrag als het belangrijkste naar 

voren komt? En voor in het gezin: wat ziet u/je bij elkaar? 
 

Om verder over na te denken (Luther):  

 

De kern van alle evangeliën is dat wij moeten leren hoe men goede werken kan doen. Al zou u 

slechts iets kleins moeten doen, dan nog hebt u daarbij Christus nodig. Elk werk dat zonder Hem 

gedaan wordt, is slechts schijn en huichelarij. Als u echter gelooft, dat Hij voor u gestorven is, dan 

is goed wat u doet. Daarom heet Hij ook onze Wijsheid (1 Kor. 1: 30), want Hij heeft goede werken 

voor ons gedaan. 

Hieruit volgt dat een christenmens een waarde heeft, die men niet hoog genoeg kan aanslaan. Hij is 

niet getooid met werken, zoals monniken. Maar hij heeft in zich een verborgen schat en wijsheid. 

Wat ik aan hem zie, is dat hij Gods Woord belijdt en de naaste weldoet, maar dat is zijn schat niet. 

Zijn schat is Christus, Die één geheel met hem is, één koek. Christus’ wijsheid en Geest is ook van 

hem. Tegen deze schat kan niemand op, noch duivel, noch zonde. Hoe groot de zonde ook is, deze 

gerechtigheid is groter. 

 

Maar als ikzelf Hem niet zie? Als mijn eigen hart Hem niet voelt, maar mij tot mijn oren in de 

zonden laat zitten? En ik dus niet anders voor ogen heb dan alleen maar zonden? Waar is dan 

Christus en waar is dan Zijn wijsheid? Ik mis dan Zijn raad, weet niet wat ik doen of laten moet. 

Alle kracht heeft mij dan begeven, als ware ik geen christen. Maar soms roert Hij zich weer. Dan 

kan het zijn dat men (…) Zijn wegen niet begrijpt. ’t Is weliswaar een zware aanvechting, maar toch 

moet men ervan weten.  

Als Hij Zijn aangezicht laat zien, mag men zich daarom niet verheffen. Al zou ik alles volbrengen, 

toch moet ik me wachten voor de mening dat de strijd reeds gewonnen is. Men moet op Hem zien 

en niet op hoeveel men doet of laat. Hij heeft de zwakken evenzeer lief als de sterken. (….)  

Daarom laat Hij de zwakken sterk worden en de sterken zwak, de wijzen laat Hij dwazen worden en 

de dwazen wijzen, opdat in Zijn rijk er alles op een verborgen manier aan toe gaat.  


