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Schriftlezing: het verhaal over Noach en de ark uit ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter Linden

overdenking

Lieve kinderen van God,

dan denk ik vandaag in de eerste plaats aan jullie, Ramon en Dayve,
maar ik denk aan iedereen, jullie, u die kijkt, luistert, meebeleefd: allemaal zulke kostbare 
kinderen van de Heer.

Als Noach zijn ark bouwt wéét hij hoeveel God van hem houdt. Hij wil hém en zijn gezin 
redden van de ondergang. En niet alleen hem en zijn gezin, maar ook alle dieren, twee 
aan twee die in de ark mogen. 

Die ark is een veilige plaats, hier ben je geborgen, hier kan niemand je bedreigen. Dat 
hebben wij als mensen heel erg nodig. Wij hebben plekken nodig waar wij veilig zijn, en 
waar de boze buitenwereld geen grip op ons kan krijgen. Misschien is het je gezin, je huis,
waar je je veilig voelt. Misschien is het de klas waar in je zit, de school waar je naar toe 
gaat. Misschien is het een vriend of een vriendin, bij wie je helemaal je zelf kan zijn. 
Allemaal hebben wij mensen nodig bij wie wij ons veilig voelen. 



Als mensen jou het beste wensen, zit je goed. Als mensen voor jou opkomen als het nodig
is, zit je goed. En als je mag ervaren dat God voor jou opkomt, zit je goed. Maar dat is best
moeilijk. We hebben het daar in de basiscatechese over gehad samen. Hoe weet je dat, 
dat God van jou houdt en voor jou opkomt? Soms lijkt God heel ver weg. Als je zelf iets 
meemaakt dat je ongelukkig maakt. Als het in je hoofd soms oorlog lijkt en je je gedachten 
niet kunt ordenen. Hoe weet je dan dat er echt iemand is die onvoorwaardelijk van je 
houdt en voor je opkomt?

Hoe wist Noach dat? Hoe kwam hij op het vreemde idee om een ark te bouwen? Hij 
voelde diep van binnen dat het nodig was. Dat hij zijn gezin en alle dieren die er waren in 
veiligheid moest stellen. Dat voelde hij diep van binnen en hij wist dat God het was die 
hem dat diepe gevoel gaf.

En hoe weet jij dat er van je gehouden wordt? Soms is het nodig dat je dat hoort. Dat je 
dat gewoon hoort van de mensen om je heen. Je kunt soms zo twijfelen aan jezelf, dat 
hoort bij ons mensen, en echt hoor, iedereen heeft dat wel eens. Soms heb je gewoon een
complimentje nodig. Dat iemand, of meerdere iemanden zeggen waar jij zo goed in bent. 
Dat jij heel zorgzaam bent, Ramon. Dat jij een heel sterk gevoel voor rechtvaardigheid 
hebt, Dayve. Dat jullie beiden de dingen om je heen heel snel oppikken. Dat jullie samen 
met de andere kinderen van de basiscatechese zo’n fijne groep waren en wat mij betreft 
nog wel even blijven. Want we moeten nog samen naar de bakker, en dat gáán jullie 
meemaken, bijvoorbeeld. Beloofd. En dan zeggen jouw ouders, Dayve:  wat zijn wij trots 
op jou en op wat je tot nu toe hebt bereikt. We wensen voor jou dat je je op het voortgezet 
onderwijs verder kunt ontwikkelen, maar vooral dat je die leuke, zorgzame kerel blijft. En 
Ramon, jouw mama en Mathijn zeggen: Dat je op mag groeien tot een mooie en slimme 
man met veel zelfkennis. En dat je je eigen wensen kunt laten uitkomen. Word alsjeblieft 
heel gelukkig! Wat prachtig als er zoiets tegen je gezegd wordt hè? Daar glim je van, daar 
word je blij van en je weet dat er heel veel van je gehouden wordt. 

Dat geldt niet alleen voor jullie, Dayve en Ramon, dat geldt voor ons allemaal. Er wordt 
ontzettend veel van ons gehouden door God. Maar wij zien dat niet altijd zo goed, omdat 
het bij ons mensen hoort dat we soms erg aan onszelf twijfelen. Of dat er soms mensen 
zeggen dat je stom bent, of iets niet goed kunt, of dat er een eigenschap aan jou is 
waardoor mensen jou als anders zien. Daar kijkt God helemaal niet naar. Hij kijkt naar 
jouw hart, zoals Hij naar het hart van Noach keek. God hield heel veel van Noach. Zoveel 
dat Hij wilde dat het goed zou komen met Noach en zijn gezin. Vandaar dus die ark, die zo
veilig was dat het water, dat je soms aan de lippen staat, niet in die ark kon komen. En dat 
na een lange tijd van enorm veel regen en watersnood de aarde weer droog werd. En dat 
de ark toen weer vaste grond vond, zoals jouw leven vaste grond onder de voeten mag 
krijgen. 

En toen kwam de regenboog. Dat noem ik de lieve glimlach van God. Als je die regenboog
in een smiley zou zetten lijkt die op een omgekeerde lach. Een beetje een bozige smiley. 
Maar weet je waarom de regenboog een omgekeerde lach lijkt? Het is een omgekeerde 
boog, van een pijl en boog. Het is alsof God wil zeggen: we hebben in ons leven geen pijl 
en boog nodig. We hoeven geen pijlen op elkaar af te schieten zoals in een oorlog. Nee: 
het is vrede! Het is vrede tussen God en mens en daarom hangt die boog omgekeerd in 
de lucht! Gaaf is dat hè? En daardoor is het toch een glimlach, een hele lieve glimlach van
God die jou helpt om verder te komen. Die jou en u wil helpen om stappen te zetten in het 
leven, hoe moeilijk en spannend die ook lijken en vaak zijn. Die lieve glimlach van God is 
er voor jou, als je overstapt naar een nieuwe fase van je leven. En mensen die van jou 
houden gaan met jou mee. Ook zij glimlachen naar jou en zeggen tegen jou: jij hoeft nooit 



alleen te gaan. En word jij nou maar mooi wie je bent, en wees jezelf, en groei maar door, 
lief kind van God. 

Amen


