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HET LEVEN EN WERK DIE DE EEUW HEBBEN VERANDERD
Boodschap vijf
Het werk dat de eeuw heeft veranderd—Het bouwen van de ark
Schriftlezing: Gn. 6:14-22; Heb. 11:7; 2 Pe. 2:5; 1 Pe. 3:20-21; Gn. 7:13-16; 2 Kor. 13:14; Ef.
4:4-6; Ef. 3:16-17; 1 Kor. 2:9; 2 Kor. 2:10; Hnd. 26:19; Joh. 10:9; Heb. 9:14; Fil. 2:12-16
I. Het bouwen van de ark—Gn. 6:14-22:
A. Terwijl Noach wandelde met God en God blij met hem was, opende God Zijn hart
aan Noach en onthulde Hij Zijn geheimen aan hem—6:14-16.
B. Direct nadat Noach openbaring had ontvangen, geloofde hij in het Woord van
God—Heb. 11:7.
C. Noach verkondigde waarin hij geloofde en beoefende dit; hij verkondigde
rechtvaardigheid omdat niets om hem heen rechtvaardig was—2 Petrus 2:5.
D. Terwijl Noach rechtvaardigheid verkondigde, bouwde en bereidde hij de ark
voor—Gn. 6:22; 1 Pe. 3:20.
E. Nadat de ark was voorbereid ging hij de ark binnen met zijn familie en alle
andere levende schepselen—Gn. 7:13-16.
F. Noach en zijn familie werden in de ark opgesloten door de Heer—vs. 16.
II. De ark is een beeld van Christus—niet slechts de individuele Christus
maar ook de collectieve Christus, de Gemeente—1 Pe. 3:20-21:
A. De ark had een lengte van drie honderd el, een breedte van vijftig el en een
hoogte van dertig el—Gn. 6:15:
1. De fundamentele getallen in Gods bouwwerk zijn drie en vijf (verw. Ex. 27).
Deze getallen duiden op de vermenging van de Drie-enige God met de mens
door Zijn goddelijke uitdeling—2 Kor. 13:14; Ef. 4:4-6.
2. Gods bouwwerk is om Zichzelf in ons te bouwen en ons in Hem, om Hem één
met ons en ons één met Hem te maken—Ef. 3:16-19.
B. De ark moest drie verdiepingen hoog worden gebouwd—Gn. 6:16:
1. De drie gedeelten van de tabernakel staan voor de dieptes die we allen binnen
moeten gaan; de drie verdiepingen staan voor de hoogtes die we allemaal
moeten bereiken.
2. De drie verdiepingen van de ark duiden op de Drie-enige God.
3. We moeten de diepste en hoogste intimiteit met de Drie-enige God
binnengaan zodat Hij ons tot de 'derde verdieping' kan brengen, om ons Zijn
verborgenheden, geheimen en verborgen schatten te tonen—1 Kor. 2:9; 2
Kor. 2:10; Ex. 33:11.
C. In de ark was één opening gericht naar de hemel voor licht—Gn. 6:16:
1. Het Hebreeuwse woord voor opening heeft dezelfde oorsprong als het woord
middag; dit betekent dat wanneer je onder de opening, het venster bent, je
in de middag en vol van licht bent—Spr. 4:18.
2. Net zoals er maar één raam, één opening, in de ark was, is er slechts één
raam, één openbaring en één visioen door één bediening in Gods
bouwwerk—Hnd. 26:19; Gal. 1:6-9; 1 Tim. 1:3-4.
III. De ark staat symbool voor de behoudenis die is volbracht in Gods
economie:
A. Er is slechts één deur, één toegang tot in de ark; deze ene deur is Christus—Gn.
7:13, 16; Joh. 10:9.
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B. De ark was gemaakt van goferhout, een soort cipres, een harsachtig hout dat
bestand is tegen de aantasting van water; dit is een beeld van de gekruisigde
Christus die de wateren des doods kan weerstaan—Gn. 6:14; Hnd. 2:24.
C. De ark was zowel van binnen als van buiten bedekt met pek, wat een beeld is van
het verlossende bloed van Christus—Gn. 6:14; Heb. 9:14; Ex. 12:13.
D. Het water waar Noach doorheen ging is een beeld van doopwater—1 Pe. 3:20-21.
E. Het ontvangen van behoudenis door geloof is voor eens en altijd; onze
behoudenis uit werken, tot uitvoer brengen en tot zijn uiteindelijke voleinding te
brengen is levenslang—Fil. 2:12-16.

