EUROPEAN YOUNG PEOPLE’S CONFERENCE—MAŁE CICHE

HET LEVEN EN WERK DIE DE EEUW HEBBEN VERANDERD
Boodschap zes
Gered door water
Schriftlezing: Gn. 6:11-14; Rom. 5:9; 1 Pe. 3:20-21; Heb. 10:22; 1 Joh. 2:15;
Joh. 12:31; 16:11; Gal. 1:4; 6:14; Rom. 6:3-4; Kol. 2:12; 2:20; Mc. 16:16; Hnd. 2:40-41;
1 Kor. 10:1-2; Op. 20:10, 14-15; Op. 21:1
I. Gods behoudenis aan Noah was niet slechts om hem te redden van Gods
oordeel, maar ook van zijn kromme, verdraaide en kwade geslacht:
A. De kwade natuur van satan, die in de mens na de eerste val geïnjecteerd werd,
ontwikkelde zich tot een goddeloze menselijke cultuur, welke een kwaad geslacht
binnenleidde.
B. Het was niet slechts Gods veroordeling die op die eeuw ruste, maar de kwade
kracht van de duisternis was op de aarde, die de aarde verdorven en gevuld had
met geweld—Gn. 6:11.
C. Wie ook in die eeuw (dezelfde soort eeuw waarin we vandaag leven) leefde, was
onder twee zaken: Gods oordeel en de kwade kracht van de duisternis.
D. Gods behoudenis heeft twee aspecten – behoudenis van Gods oordeel en
behoudenis van het kwade en kromme geslacht.—Rom. 5:9; 1 Pe. 3:21.
II. Noach werd gered van Gods oordeel door de met pek bestreken ark—Gn.
6:14:
A. Noach werd gered van Gods oordeel door de ark die vanbinnen en vanbuiten
bestreken was met pek—vs. 14:
1. Het pek vanbuiten, als een beeld van het verlossende bloed, zonderde de ark
af, verzegelde de ark en stond niet toe dat iets van het oordelende water van
God hen raakte.
2. Het pek vanbuiten was voor hun vrijmoedigheid en vertrouwen voor God—
Heb. 10:22.
B. Het pek was een beeld van het verlossende bloed, dat ons redt van Gods toorn—
Rom. 5:9.
III. Noach werd gered door het oordelende water van de veroordeelde
wereld:
A. De wereld met al zijn eeuwen is door God veroordeeld—Gn. 6:11-13:
1. De hele wereld is een satanisch systeem, dat de hele mensheid heeft
gesystematiseerd.
2. De wereld is samengesteld uit vele eeuwen en alle eeuwen zijn door God
veroordeeld.
3. De wereld heeft, naast eeuwen, ook verschillende takken:
a. In dezelfde eeuw heb je de tak van politiek, onderwijs, literatuur,
wetenschap, kunst, recht, economie, religie, kleding, muziek—1 Joh. 2:15
(voetnoot 2 RcV).
b. Elk van deze takken is voor het systematiseren van de mens.
4. De wereld als een sterke stroom neemt iedereen gevangen en voert iedereen
mee in satans kwade wereldsysteem. Niemand kan de kwade kracht en
slechte invloed van de moderne maatschappij weerstaan.
5. De hele wereld met al haar eeuwen en takken is onder Gods oordeel—Joh.
12:31; 16:11.
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B. Gods volk is gered van de wereld door Gods oordeel over de wereld:
1. De zondvloed die God gebruikte om zijn oordeel over de oude wereld ten
uitvoer te brengen redde Noach van die wereld.
2. Het kruis waarmee God satan en zijn wereld oordeelde redt ons ook van deze
veroordeelde wereld. Wij zijn gered van deze veroordeelde wereld door de
oordelende dood van Christus—Gal. 1.4; 6:14.
IV. De doop met water duidt op de oordelende dood van Christus, die ons
redt van de wereld die veroordeeld is door God—Rom. 6:3, 4; Kol. 2:12;
2:20; 1 Pe. 3:20-21:
A. Het water van de vloed, dat Noach van de wereld redde, duidt op het water van
de doop, dat ons verlost van het kromme en verdraaide geslacht—1 Pe. 3:20-21;
Mc. 16:16; Hnd. 2:40-41.
B. De doop duidt op de oordelende dood van Christus. Toen we gedoopt werden,
werden we begraven: niets kan mensen zo effectief verwijderen uit de wereld als
een begrafenis—Rom. 6:3-4:
1. Door de doop worden wij in Christus’ dood begraven en zijn wij dood voor de
elementen van de wereld—Rom. 6:3; Kol. 2:20.
2. Wanneer je in het water stapt, gaat de hele wereld onder met jou. Wanneer
je boven komt, kom je boven in Christus, in de ark die op de golven vaart
maar jouw wereld blijft achter.
3. God in Christus plaatste Zichzelf in ons door de wedergeboorte en wij werden
in Christus geplaatst door de doop—Kol. 1:27; Gal. 3:27.
C. De doop in de Bijbel:
1. Wordt afgebeeld door de zondvloed—1 Pe. 3:20-21.
2. Wordt afgebeeld door het water van de Rode Zee—Ex. 14:26-28; 1 Kor. 10:12.
3. Wordt afgebeeld door het wasvat, de koperen zee, en de glazen zee—Ex.
30:18-21; 1 K. 7:23, 38; Op. 4:6; Op. 15:2-3; Op. 20:10, 14-15.
D. Er is geen zee, geen wereld en geen oordelend water meer in de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde—Op. 21:1.

