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Het verhaal over de grote vloed is één van de kernverhalen uit de Bijbel. Het gaat niet zozeer 

over een ramp die ooit gebeurd is en waarvan je de sporen zou kunnen gaan zoeken, het gaat 

over de vraag hoe je naar het leven en naar de aarde kijkt.  

 

In dit verhaal wordt verteld hoe God ernaar kijkt en in het verlengde daarvan hoe wij, die hier 

mensen worden genoemd die geschapen zijn naar zijn evenbeeld, ernaar zouden kunnen 

kijken. Over het kwaad dat er is en hoe dat door God wordt gezien. En ook over het goede dat 

er is en hoe dat door God wordt gezien. 

 

Dit laatste hoofdstuk begint met een bijzondere handeling. Ons wordt verteld dat God Noach 

en de zijnen zegent. Zegenen, -bene-dicere in het Latijn, benediction komt daar vandaan en 

betekent letterlijk: het goede uitspreken, het goede aanzeggen, en je zou ook kunnen zeggen: 

het goede oproepen door het uit te spreken. Als God Noach en zijn familie zegent, zegt Hij 

dus eigenlijk tegen hen: jullie zijn goed, en daarmee ook: Wees goed.  

 

Wat nog waar moet worden, wat nog een opdracht is, is al werkelijkheid waarop vooruit 

gegrepen wordt in de zegen die ze krijgen. Je kunt het vergelijken met wat je tegen iemand 

zegt die voor een moeilijke prestatie staat: Je kúnt het! Of: het komt wel goed! Of die 

woorden ook bewaarheid zullen worden moet je natuurlijk altijd maar afwachten, maar dat 

vertrouwen is wel nodig om te kunnen beginnen. Iemand zegenen betekent hem of haar 

vertrouwen schenken.  

 

Dat vertrouwen schenkt God hier in de persoon van Noach de hele mensheid opnieuw, nadat 

Hij dat vertrouwen was kwijt geraakt. In hoofdstuk 3 hoorden we over het dieptepunt van 

Gods grote teleurstelling en diepe gekwetstheid over de manier waarop mensen Zijn goede 

schepping naar de verdoemenis helpen en elkaar vernietigen. We hoorden hoe dit zo ver is 

gegaan dat God alle hoop opgeeft en mensen dan maar prijs geeft aan hun eigen kwaad, 

omdat ze in Zijn ogen niet meer te redden zijn. 

 

In dit verhaal maakt God een ommekeer door. Nooit zal ik weer zo denken, zegt God hier aan 

het slot. Nooit weer zal ik de hoop en het vertrouwen in jullie opgeven. Dat beloof ik. Daartoe 

sluit ik met jullie een verbond. Wat jullie in de toekomst misschien ook nog voor 

verschrikkelijke dingen zullen doen, Ik geef mijn hoop en vertrouwen niet op. Ik zal altijd 

weer opnieuw beginnen. Niet met één mens die toevallig wel goed is, niet alleen met Noach, 

maar met alle komende generaties en met alle levende wezens (het staat hier heel 

nadrukkelijk!) sluit God hier een verbond waarvan Hij belooft dat Hij zich eraan zal houden. 

Het lijkt wel alsof God Zich bekeerd heeft. Alsof Hij is veranderd van een pessimist die 

overal tekenen van het kwaad ziet en er geen heil meer in ziet in een optimist die gelooft in 

het goede. 

 

Pessimisten en optimisten, we kennen ze zelf uit onze eigen omgeving, Pessimisten zijn 

mensen die vooral de dingen zien die verkeerd gaan en daarvan zijn er natuurlijk altijd een 

heleboel aan te wijzen. In de politiek, in de samenleving, in het menselijk verkeer. Als je 

alleen al kijkt naar alle fouten die gemaakt worden, alle geklungel, slordigheid, 

onverschilligheid, naar alle goede dingen die bedorven worden door een gebrek aan 

betrokkenheid van mensen met invloed. Het is om razend van te worden. 

 



 Of totaal moedeloos. Somber, pessimistisch. Pessimisten zijn vaak mensen met een groot 

rechtvaardigheidsgevoel en hoge normen. Daarin zijn ze teleurgesteld en gekwetst geraakt, zo 

zeer dat ze een pessimistische levenshouding hebben ontwikkeld, vaak ook als een soort 

zelfbescherming. Als je niets goeds verwacht, kan het alleen maar meevallen. 

 

Het is niet zo prettig om in het gezelschap te verkeren van een pessimist. Al dat negatieve is 

zo zwaar en geeft je een onbehaaglijk gevoel. Je raakt ervan in verwarring en wordt er zelf 

somber van. Gebeuren er dan helemaal geen goede dingen? Ben je dan zelf totaal naïef, of 

nog erger, ongevoelig? Het is veel fijner om met optimisten om te gaan, want die zijn een stuk 

vrolijker. Zij zien juist de positieve dingen die er gebeuren, en als er dingen misgaan, geloven 

ze dat het allemaal wel weer goed zal komen. Heerlijk is dat, dat vertrouwen, die blik. Het 

werkt aanstekelijk. Zo willen we het leven en de mensen allemaal het liefst tegemoet treden, 

positief, met vertrouwen. Maar optimisme kan ook te gemakkelijk zijn en de problemen 

ontvluchten en daarmee mensen die met die problemen worstelen in de kou laten staan. 

De uitspraak ‘Het komt wel weer goed’, die in de ene situatie een grote geruststelling kan 

zijn, is in de andere situatie een ongelooflijke dooddoener. 

 

Dit verhaal van de zondvloed plaatst ons precies in die spanning. Hoe meer ik erover nadenk, 

hoe wezenlijker die ommekeer van God mij lijkt. In eerste instantie lijkt het beangstigend: een 

God die van gedachten verandert, die eerst van zijn schepping zegt dat het goed is, er 

vervolgens geen heil meer in ziet en dan uiteindelijk toch weer wel. Geen God om op te 

bouwen. Grillig en onberekenbaar. We zouden misschien liever een God hebben die 

onveranderlijk dezelfde is. Altijd vol trouw en geduld en liefde en vergeving. Een optimist die 

vooral de goede dingen ziet. 

 

Maar het is de vraag of God moet beantwoorden aan wat wij het meest prettig en 

geruststellend vinden. Dit verhaal laat ons een God zien die het kwaad volstrekt serieus 

neemt. Omdat Hij de slachtoffers volstrekt serieus neemt. God is wél in staat om de pijn en de 

gekwetstheid te zien achter de bitterheid en somberheid van mensen die wij liever uit de weg 

gaan, omdat wij hun eeuwige klagen moe zijn. Gods antwoord op hun wanhoop is geen 

gemakkelijk optimisme: ach, het komt wel goed en de tijd heelt alle wonden. 

 

Maar het is ook geen het pessimisme dat niet verder kan kijken dan het kwaad dat is 

aangericht en alle vertrouwen in de toekomst onmogelijk maakt. Het is, zo zou je kunnen 

zeggen, het soort optimisme, dat door het pessimisme is heengegaan. Het is geloof in 

goedheid dat door een diepe crisis is heengegaan, die een worsteling betekent met de 

werkelijkheid van de macht van het kwaad.  

 

Van die worsteling die God Zelf ondergaat, getuigt dit verhaal, het is hét grote bijbelse 

verhaal van dood en opstanding, van dreigende ondergang en toch weer bovenkomen. Een 

Paasverhaal ook, het wijst vooruit naar het verhaal van de Opgestane, die zich in Gods naam 

door alles heen vast zal houden aan de belofte van het goede, aan het verbond, aan trouw, aan 

de liefde, in wie als alles totaal vastgelopen lijkt, een nieuwe toekomst wordt aangereikt. 

 

Teken van die belofte, van die toekomst is hier de regenboog die aan de hemel verschijnt na 

de vloed. Een prachtig symbool. Een regenboog is een omgekeerde strijdboog. Vernietiging 

en doem worden omgekeerd tot de belofte van vrede en zegen. Een regenboog zie je als het 

nog regent en tegelijk de zon schijnt. De regen is er ook, de crisis, het kwaad, de wanhoop, 

ook dat is werkelijkheid, en dat wordt niet ontkend of weggewuifd, maar daar dwars doorheen 

schijnt de zon van Gods genade.  



Door de verbinding van dat licht met de regen ontstaat dit bijzondere teken. Het zegt ons dat 

het uiteindelijk niet chaos, ellende en rampen, niet de macht van het kwaad zijn die onze 

toekomst bepalen, maar dat de liefde van God dat is. De liefde die ons zegent en vertrouwen 

geeft en ons de opdracht toevertrouwt om met heel ons hart, ondanks alles, Gods goede 

schepping lief te hebben en te behoeden. 

 


