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De zondvloed 

Intro. => Pas geleden bekeek ik een programma over “Atlantis”. Heeft 

het nu wel bestaan of niet? Klopt het wat Plato heeft gezegd over 

“Atlantis”, dat door een aardbeving verdronken zou zijn in het water? 

Tijdens de opsporing van Atlantis kwamen de onderzoekers 

verschillende soorten sediment tegen, wat zij niet goed konden 

verklaren met de gegevens over geschiedkundige bekende gegevens 

van aardbevingen, tsunami’s, gezonken dorpen, eilanden etc.                             

Wat mij opviel in het programma is het feit dat er geen rekening werd 

gehouden met de zondvloed, die opgetekend staat in de Bijbel. Terwijl 

de onderzoekers wel rekening hielden met een tijdschaal van ongeveer 

4000 jaar voor Christus. 

In het licht van onze video’s die wij bekeken hebben over o.a. de 

zondvloed en het beschikbare bewijs in de natuur, in de biologie, in de 

wetenschap en in de literatuur wil ik nog een keer terug gaan naar de 

beschikbare gegevens in de Bijbel m.b.t. de zondvloed. 

Lees maar mee in Genesis hfst. 6-9 => Lees hfst 1-11 voor je zelf. 

Gen.6:5-8=>”En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op 

de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart 

elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er 

berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het 

bedroefde Hem in Zijn hart. En de HEERE zei: Ik zal de mens, die 

Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens 

tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht 

toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar 

Noach vond genade in de ogen van de HEERE.” 

Waarom heeft God de zondvloed voorzegd en tot stand 

gebracht?                                                                                        

De slechtheid van de mens op de aarde was groot!                                        

Al de gedachtespinsels in het hart van de mens waren elke dag alleen 

maar slecht!                                                                                                  

De Heere was bedroefd in Zijn hart door het gedrag van de mensen! 

De Heere besluit om alle levende wezens van de aardbodem te 

verdelgen!                                                                                            

Noach vond echter genade in de ogen van God! 

Gen.6:11-12=>”Maar de aarde was verdorven voor Gods 

aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de 
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aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven 

levenswandel op de aarde.” 

Herinner je de video’s over de dinosaurusbotten?                                   

Lees mee in de volgende verzen om meer duiding te krijgen. 

Gen.6:13-14=>”Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle 

vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door 

hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te 

gronde richten. Maak voor uzelf een ark van goferhout. In 

vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en 

van buiten met pek bestrijken. Zo moet u hem maken: 

driehonderd el moet de lengte van de ark zijn, vijftig el zijn 

breedte en dertig el zijn hoogte.” 

Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen!                         

Ik ga hen met de aarde te gronde richten!                                             

Maak een ark van goferhout Noach!                                                             

Hoe gaat God alle levende wezens van de aardbodem 

verdelgen? 

Gen.6:17=>”En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde 

brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de 

hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal de 

geest geven.” 

Herinner je de video’s over de fossielen, de sedimenten van de 

verschillende werelddelen en de onverklaarbare diepe ravijnen en 

aardverschuivingen?                                                                                       

De snelle vorming van steenkoollagen en de recentere ontdekkingen 

die de evolutietheorie volledig ontkrachten?                                                       

Waar komt al het leven op aarde dan vandaan? Indien al het 

leven, waarin de levensadem door de neus naar binnen komt, op 

aarde door God vernietigd is geworden?                                              

Indien het leven niet uit eencellige dieren vanuit de oceaan is 

gekropen miljarden jaren geleden? 

Gen.7:1-6=>”Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u 

en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw 

tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent. U moet 

voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een 

mannetje en zijn vrouwtje; maar van de dieren die niet rein zijn, 

één paar, een mannetje en zijn vrouwtje; ook van de vogels in 

de lucht zeven paar, mannelijk en vrouwelijk, om de soort op 
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heel de aarde in leven te houden. Want over nog zeven dagen 

zal Ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten laten 

regenen; en Ik zal al wat bestaat, wat Ik gemaakt heb, van de 

aardbodem verdelgen. En Noach deed overeenkomstig alles wat 

de HEERE hem geboden had. Noach was zeshonderd jaar oud 

toen de watervloed over de aarde kwam.” 

Noach is rechtvaardig in Gods ogen!                                                       

Noach doet precies wat God hem opdraagt te doen!                              

Verplaatst je eens in Noach’s schoenen! Hoe zou jij 

gereageerd hebben?                                                                                                     

Denk eens aan de consequenties voor de rest van Noach’s 

familie!                                                                                                    

Hoe kun je de totale aarde vernietigen met water?                                

Het is mogelijk om te kijken naar de grote vernietigende kracht van 

aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, orkanen, overstro-

mingen en de kracht van water, de kracht van sneeuwlawines, ijs-

bergen, koude, hitte, droogte, wind, zon etc. Lokale gevolgen!                                                 

Maar dat is niets in vergelijking met de gevolgen van de 

zondvloed, over de hele aarde!                                                            

Hoeveel dagen en nachten gaat de HEERE God het laten 

regenen op aarde? 

Gen.7:4=>”Want over nog zeven dagen zal Ik het op de aarde 

veertig dagen en veertig nachten laten regenen; en Ik zal al wat 

bestaat, wat Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen.” 

Wat liet de HEERE God precies gebeuren na die zeven dagen?  

Probeer je het voor te stellen. Denk terug aan de video’s die wij 

bekeken hebben het afgelopen jaar. 

Gen.7:11-12=>”In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in 

de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die 

dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en 

de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op de 

aarde, veertig dagen en veertig nachten.”                                                  

Gen.7:17-18=>”En de vloed was veertig dagen op de aarde, en 

het water nam toe en hief de ark omhoog, zodat hij van de 

aarde oprees. En het water steeg en nam sterk toe op de aarde; 

en de ark dreef op het water.”                                                                   

Gen.7:19-20=>”Het water steeg meer en meer op de aarde, 

zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn, bedekt 
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werden. Nog vijftien el daarboven steeg het water, en de bergen 

werden bedekt.” 

Herinner jij de video’s over aardbevingen, overstromingen, 

vulkaanuitbarstingen, zowel boven de zeespiegel als onder de 

zeespiegel, tsunami’s, wereldwijde sedement afzettingen en het zeer 

plotseling uitslijpen van enorme ravijnen, het ontstaan van bergen en 

eilanden en het verdwijnen van oerbossen en volledig afgekalfde 

stukken land of zelfs verdwijnen en ontstaan van complete eilanden? 

Hoeveel el steeg het water boven de hoge bergen die onder de hemel 

bestaan? 

Gen.7:22-23=>”Alles met levensadem in zijn neusgaten van 

alles wat op het droge leefde stierf. Zo verdelgde Hij alles wat 

bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot 

kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van 

de aarde. Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de ark 

was.” 

Wat stierf allemaal door de zondvloed?                                                    

Wat stierf niet door de zondvloed?                                                              

Al het leven op aarde met de levensadem door de neus!                             

Noach en alles wat met hem in de ark was stierf niet!                                

Alles wat onder water leefde, dat geen levensadem nodig heeft via de 

neus overleefde de zondvloed!                                                                        

Hoeveel dagen had het water de overhand op de aarde? 

Gen.7:24=>”En het water had honderdvijftig dagen lang de 

overhand op de aarde.”                                                                               

Gen.8:1-3=>”En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren 

en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de 

aarde gaan, zodat het water bedaarde. Ook werden de bronnen 

van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de 

regen uit de hemel werd gestopt. Vervolgens vloeide het water 

van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na 

verloop van hondervijftig dagen werd het water minder.”  

Is dit scenario mogelijk? Is dit zuivere geschiedschrijving of is 

het een fabeltje, zoals vaak wordt gezegd? Is Genesis 

betrouwbare geschiedschrijving? Accuraat? Hoe moeilijk te 

snappen en te aanvaarden voor de sceptici!                                           

Denk aan de laatste orkaan! De orkaan “Ida” die bij Louisiana aan 

land kwam! Wat gebeurde er met het water van de “Mississippirivier” 
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tijdens de orkaan?                                                                                                    

“Door de harde wind keerde zelfs urenlang de stroming van de 

rivier de Mississippi om”                                                                              

Denk aan de exodus! God heeft de zee gescheiden!(Exo.14:21;27-28)                                                                                                

Denk aan de Jordaan! (Joz.3:13-17)                                                       

Welke opdracht geeft God aan Mozes en alles wat met hem in 

de ark was? 

Gen.8:15-19=>”Toen sprak God tot Noach: Ga de ark uit, u, uw 

vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de 

dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle 

kruipende dieren, die over de aarde kruipen, met u naar buiten 

gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en 

vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach 

naar buiten, en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn 

zonen met hem. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle 

vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun 

soorten, gingen de ark uit.” 

Welke opdracht krijgt Noach?                                                                    

Wat is Gods bedoeling voor al de dieren?                                              

Ga de ark uit!                                                                                           

Dat de dieren vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde! 

Gen.9:1=>”Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei 

hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde!” 

Welke opdracht krijgen Noach, zijn zonen en hun vrouwen?   

Word talrijk!                                                                                      

Vervul de aarde!                                                                                

Welke opdracht, verantwoordelijkheid en restricties geeft God 

aan de mensen richting de dieren en het groene gewas? 

Gen.9:2-4=>”Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren 

van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de 

aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand 

gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot 

voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het 

groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in 

mag u niet eten.” 

Verandert dit iets voor jou m.b.t. het vraagstuk over 

dierenwelzijn, voedsel, carnivoor, herbivoor, omnivoor, 
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vegetariër, veganist etc? (Rom.14:1-3;17-23; Gen.1:27-31; 2:9; 

Opb.22:1-5; etc) 

Hoe is het voedingspatroon van de mens veranderd door de 

zondeval?                                                                                               

Hoe specifiek is Gods opdracht aan het gezin van Noach als zij 

de ark verlaten?                                                                                      

God geeft een specifieke opdracht in 9:1 en herhaalt het in 9:7! 

Gen.9:7=>”Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk; breid 

u overvloedig uit op de aarde, en word talrijk daarop.” 

Wat betekent het volgens jou?                                                                 

Welk verbond maakt God met de mens en alle levende 

wezens? 

Gen.9:9-11=>”En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw 

nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn: de 

vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat 

uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak 

Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van 

een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal 

zijn om de aarde te gronde te richten.” 

Dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden 

uitgeroeid door God!                                                                                

Wat is het teken van Gods verbond tussen Hem, Noach en alle 

levende wezens? 

Gen.9:12-17=>”…Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal 

dienen als een teken van het verbond tussen Mij en de aarde…” 

Waar loopt het o.a. fout bij de nazaten van Noach? (Gen.10-11) 

Word talrijk!                                                                                          

Vervul de aarde!                                                                                      

Wat gaat God doen in Babel? 


