
Wat zou de bouwtijd van de ark geweest kunnen zijn?

De gegevens hierover zijn beperkt.

In Gen. 6:14-18

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. U moet een lichtopening in de ark maken, en de ark afwerken tot op een 

el van boven; en de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een 

onderste, een tweede en een derde verdieping in maken. 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. Maar 

met u zal Ik Mijn verbond maken…

In Gen. 7:1 en 4, 5

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.

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. 

Of je bent gek, óf je hebt een Goddelijke aanwijzing gekregen (verg. Matt. 2:12 en 22) om 

aan zo'n werk te beginnen. Zo'n enorme bak met een inhoud van 56.250 m³ op land bouwen 

terwijl het zeer waarschijnlijk nog nooit had geregend (Gen. 2:5), er hoegenaamd geen wind 

was en de regenboog pas na de zondvloed zichtbaar was voor Noach en de zijnen, door God 

als zichtbaar getuigenis van Zijn verbond met de mensen gegeven. Een regenboog ontstaat 

als licht gebroken wordt op water (regen).

Hebr. 11:7 Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van 

de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van 

zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van 

de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.

Kijken we naar de tijd waarin Noach leefde, dan word je verdrietig. Het trieste is overigens 

ook dat wij ons kunnen afvragen waarin 'zijn tijd' anders is dan de 'onze'.

De gevallen engelen (Job 2:1) hadden zich als mannen gewend tot de dochters van de 

mensen en 'geweldenaars' verwekt. Het was een wereld vol van geweldenarij. 

De trieste constatering van God is dat 'al de gedachtespinsels van het hart van de mensen 

elke dag alleen maar slecht waren' (Gen. 6:5). Een dieptepunt van de afvalligheid van de 

mens.



De Heere kreeg berouw. Berouw in de betekenis van treuren over de gevolgen van het 

zondige, van Hem afvallige leven van de mensen. Wat een verdriet heeft God gehad over Zijn

schepping waarvan Hij had gezegd: 'En zie het was zeer goed' (Gen. 1:31).

In die wereld leeft Noach. Zijn naam is een woordspeling van de woorden 'rust' en 'troost'.

Rust, omdat er geen geweldenarij in hem werd gevonden. Misschien wel troost, omdat God, 

als ik dat zo mag verwoorden, troost vond in het rechtvaardige leven van de mens Noach.

Van Noach staat wat we ook lezen van Henoch (Gen. 5:24): 'hij wandelde met God' 

(Gen. 6:9).

Opvallend is ook dat in Gen.7:1 nadrukkelijk staat: '…Ik heb gezien dat u te midden van uw 

tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent. U moet voor uzelf…'

Noach droeg zijn verantwoordelijkheid en werd daarom een rechtvaardige genoemd. En… hij 

vond genade in de ogen van de Heere (Gen. 6:8).

Hoe heeft Noach het al die jaren volgehouden? God sprak met hem. Hij kreeg een 

'aanwijzing' van God Zelf op Wie hij zijn vertrouwen had gesteld. Daarom kon hij het spotten 

van de mensen en hun ongeloof verdragen. Daarom kon hij 'door het geloof' spreken over 

het komende oordeel, ondanks dat er toen geen enkele aanwijzing was voor de mensen! 

Heel belangrijk is dat Gods Geest Zelf door Noach tot de mensen gesproken heeft.

Noach was ook een prediker van de gerechtigheid (2Pt. 2:5). Gods geduld, Zijn 

lankmoedigheid, is enorm en eindig!

2Pt. 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), 

maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot 

bekering komen.

NB.: hoe vergelijkbaar met onze tijd!

God geeft een periode aan van 120 jaar. 120 Jaar voor de wellicht 2 miljard mensen om zich 

om te keren tot de Schepper. De bevolking van Ninevé kreeg 40 (!) dagen. Daarna zou God de

stad ondersteboven keren. 

Hij sprak niet zomaar tot zijn medemensen. 

In 1Pt. 3:18 e.v. staat: 

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, 

voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood 

gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij 

heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die 

voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de 

dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – 

mensen behouden werden door het water heen. 



Het was Zijn Geest die door de rechtvaardige Noach sprak tot al die mensen, voor zover die 

het maar wilden horen. De Heer Jezus Zelf sprak tot zijn schepselen door Noach.

Noach was 600 jaar toen 'alle bronnen van de grote watervloed openbarstten en de sluizen 

van de hemel opengingen' (Gen. 7:11).

Noach was 500 jaar toen hij Sem, Cham en Jafeth verwekte.

Opvallend is dat Noach, in tegenstelling tot de andere aartsvaders, volgens de Schrift drie 

zonen verwekte. Was het een drieling? Of was het zo dat hij, nadat hij 500 jaar was 

geworden, drie zonen kreeg? Uit Gen. 11:10 weten we dat Sem zijn zoon Arfachsad verwekte

twee jaar na de vloed. Sem was toen 100, dus was Noach toen hij Sem kreeg 502 jaar.

Uitleggers geven aan dat je kunt lezen dat, nadat Noach 500 jaar was geworden, hij drie 

zonen kreeg.

Het krijgen van de drie zonen en de bouw van de ark staan m.i. los van elkaar.

Dat is niet 'hard' te maken. We lezen niet dat Noach aan de bouw begon nadat zijn zonen 

volwassen genoeg waren om hem te helpen.

De opa van Noach heette Methusalach. Dat betekent: 'Wanneer hij gestorven is, zal het 

gezonden worden'. Is het vreemd te veronderstellen dat Noach dat begrepen heeft, zeker 

nadat hij een Goddelijke aanwijzing had ontvangen?

Wat heeft het Noach gedaan, toen hij als rechtvaardige zag wat er in de wereld om hem heen

gebeurde, toen God zei dat het nog 120 jaar zou duren voordat Gods (levens)Geest niet meer

bij de mens zou zijn en Hij álles, wat Hij genaakt had, zou verdelgen?

Is het gezien de omstandigheden vreemd te veronderstellen dat de 'prediker van de 

gerechtigheid' nadat God gesproken had, direct is begonnen met het vervullen van deze, 

volgens mij nauwelijks te overziene, 'klus'?

Het is Jacobus die zegt:

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij 

heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? (…) Zo is ook het geloof als het 

geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik 

heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken 

mijn geloof laten zien. (Jak. 2:14, 17 en 18)

Prediken is één. Bouwen bevestigt dat jij gelooft wat je predikt!

 

Als vergelijk:

Salomo heeft de tempel mogen bouwen. Zeven jaar heeft hij eraan laten werken door 10.000

mannen in Libanon, 70.000 lastdragers, 80.000 steenhouwers in het bergland en 330 

leidinggevenden. Ik schat in dat Noach niet over zoveel hulp kon beschikken. 

De tempel had een afmeting van 30 meter lang, 10 meter breed en 15 meter hoog. 

(1Kon. 5 en 6)



Als de ark klaar is, mens, dier en voedsel aan boord is, sluit God de deur. Dan begint het pas 

te regenen.

Het gezin waaruit Noach kwam, zijn familie, zijn buren en bekenden, het is bij elkaar een 

groot gezelschap aan mensen geweest. 

Noach wist één ding zeker: als de ark gereed is, komt Gods oordeel. De naam van zijn opa 

drukte het uit. Elk jaar dat de bouw vorderde en opa nog leefde (maar wel ouder werd), 

kwam de dag van het oordeel dichterbij. Het was een bijna onmenselijke opdracht.

Zoveel jaren prediken en oproepen tot bekering en geen enkel resultaat zien.

En God weet wat het commentaar is geweest van zijn vader, zijn zonen, zijn vrouw en de 

vrouwen van zijn zonen.

Ik kan niet anders zien dan dat de man die genade gevonden had in Gods ogen, uit ontzag 

voor de Heere God voortvarend aan de slag is gegaan met de bouw en met de prediking.

Noach, de erfgenaam van de rechtvaardigheid, had de 120 jaar volledig nodig.

Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, 

en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

Hebreeën 11:3
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