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Huisgodsdiens week 3 

’n Wêreld in vloed 

 

Honderde jare het verloop sedert ons vorige ekspedisie verlede week.  Ons het gelees van die 
sonde wat die wêreld ingekom het. Die week hoor ons hoe God sonde van die aarde uitwis deur 
’n vloed, maar ons hoor ook van Sy genade deur die verlossing van Noag en sy familie en baie 
diere in ’n ark.  

Vers vir die week: Genesis 6:8 

“Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here.”  

 

Maandag 

Lees: Genesis 6: 1-4. God haat sonde 

1. Wat het God gesê oor Sy Heilige Gees (v.3)?  

My Gees sal nie vir altyd in die mens bly nie.  

2. Hoe werk die Gees van die Here binne-in mense?  

Die Gees herinner die mens aan sy sonde en behoefte vir verlossing.  

Ons kan God alleen dank dat Sy Gees steeds in mense werk en ons van ons sonde en behoefte 
aan verlossing oortuig.  

Vra God om Sy Gees in ons lewens te laat werk sodat ons ons eie sonde al meer sal sien en al 
meer van ons sonde sal wegdraai na die verlossing in Christus.  

 

Dinsdag 

Lees: Genesis 6:5-8, God gee genade aan Noag 

1. Wat het God gesien (v.5)? 

Hy het gesien dat menslike boosheid groot was op die aarde. 

2. Wat beteken dit om guns in God se oë te vind (v.8)? 

Dit is om God se liefde en genade te ontvang. 
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Alhoewel die wêreld vol boosheid is en God se oordeel verdien, kan God steeds Sy genade aan 
onverdiende sondaars soos ons gee. 

Vra God vir Sy genade sodat ons gered kan word uit die boosheid van hierdie wêreld soos Noag.  

 

Woensdag 

Lees: Genesis 6: 9-14. God waarsku vir Noag 

1. Wat het Noag gedoen (v.9)? 

Hy het naby God geleef (saam God gewandel) 

2. Hoe leef ons naby God? 

Deur God te onthou, na Hom te luister, met Hom te praat, gehoorsaam aan Hom te wees. 

Ons kan naby God leef waarookal ons is.  

Vra God vir genade om elke dag naby Hom te leef. 

 

Donderdag 

Lees: Genesis 6: 17-22: God sluit ’n verbond met Noag 

1. Wat het God met Noag gesluit (v18)?  

’n Verbond. Dit is ’n spesiale belofte van God wat mense in ’n spesiale verhouding met Hom 
bring.  

2. Wat kan ons leer van Noag se reaksie op God se opdrag om die ark te bou (v.22)?  

Dat ons God se bevele moet gehoorsaam maak nie saak hoe moeilik dit is nie.  

God se spesiale beloftes gee ons krag en help ons om gehoorsaam aan Hom te wees.  

Vra God vir hulp om Sy spesiale beloftes te glo sodat ons aan Hom gehoorsaam kan wees. 

 

Vrydag 

Lees: Genesis 8:1-5: God onthou vir Noag 

1. Waar het die ark tot rus gekom (v.4)?  
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Op die Araratberge.  

2. Wat beteken dat God aan Noag gedink het (v,1)?  

Dit beteken nie dat God hom ooit vergeet het nie, maar dat God spesiaal aan hom gedink het en 
planne beraam het vir sy veiligheid. 

Jesus het Noag se verhaal gebruik om ons te waarsku om gereed te wees vir die finale oordeel 
van God (Matteus 24: 37-39) 

Vra God om aan ons te dink soos Hy aan Noag gedink het en ons gereed te maak vir die finale 
oordeel.  

 

Saterdag 

Lees: Genesis 9: 12-17: God gee beloftes vir Noag 

1. Wat het God in die wolke geplaas (v.13)?  

’n Reënboog.  

2. Wat leer die reënboog ons oor God?  

Dit verseker ons dat Hy sy spesiale beloftes hou, beide in Sy oordeel van die bose en verlossing 
van Sy mense.  

Elke keer wanneer ons ’n reënboog sien moet ons onthou dat God vrede en veiligheid beloof aan 
hulle wat hul vertroue in Hom stel.  

Bid vir God se spesiale beloftes om jou vrede te gee.  

 

Sondag 

Lees die teksvers van die prediking vanoggend.  

 Wat het jy geleer oor God?  
 

Wat het jy geleer oor sonde?  
 

Wat het jy geleer oor Jesus?  
 

Wat het jy geleer oor die lewe?  
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Wat was die groot les vir jou uit die preek?  
 

Waartoe lei die preek ons om voor te bid?  
 

 

 

 


