2 Noach bouwt een ark
Genesis 6-8

Het is niet fijn meer op de aarde.
De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten.
Maar er is één man die anders is. Dat is Noach.
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Op een dag praat God met Noach.
‘Noach,’ zegt God, ‘ik heb er spijt van dat ik mensen heb gemaakt.
Ze zijn slecht. Ik ga de aarde schoonspoelen. Overal zal water vandaan komen.
Uit de lucht, uit de grond en uit de zee.
Jij bent de enige die nog naar mij luistert, Noach. En je bent een eerlijke man.
Daarom zal ik voor jou zorgen.
Maak een grote boot, een ark.
Die ark is voor je gezin en voor de dieren. Ik stuur zelf de dieren naar je toe.’
Noach is erg geschrokken, en hij begint meteen te bouwen.
De mensen uit de buurt zijn verbaasd.
Ze vragen: ‘Wat ben je aan het doen, Noach?’
‘Er komt water, heel veel water over de aarde’, zegt Noach.
‘Want God ziet dat jullie zoveel slechte dingen doen.’
De mensen lachen hem uit. Ze geloven Noach niet.
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Noach trekt zich niets van de mensen aan.
Hij gaat verder met bouwen, totdat de ark klaar is.
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23 Wijze woorden
van Jezus
Matteüs 5:1-12; 6:5-18

Onder aan de berg staat een grote groep mensen. Het zijn mannen, vrouwen en
kinderen. Ze wachten op Jezus. Hij is de berg opgegaan om te bidden. Maar ze
weten dat hij straks naar beneden komt. Dan zal hij hun zieken beter maken.
Als Jezus de zieken genezen heeft, gaan de mensen niet naar huis.
Ze blijven en luisteren naar alles wat Jezus vertelt.
‘Ik ben blij dat jullie gekomen zijn’, zegt Jezus.
‘Ik wil jullie vertellen over een nieuwe wereld waarover ik eens koning zal zijn.
In die wereld is iedereen even belangrijk. Er zal geen verdriet meer zijn. Er zal geen
honger meer zijn. Alle mensen zullen voor elkaar zorgen. Daar zullen alle mensen
kinderen van God zijn. In die wereld mag je komen als je op God vertrouwt.’
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‘Maar nu kun je ook al leven zoals het in die nieuwe wereld eens zal zijn’, zegt Jezus.
‘Jullie mogen elkaar geen pijn doen of elkaar uitschelden. Blijf niet boos als je ruzie
hebt gemaakt. Maak het weer goed en zeg dat je er spijt van hebt. Wees eerlijk en
zeg geen gemene dingen. Ook als anderen niet aardig tegen jou zijn.
God houdt van jullie en hij wil dat jullie zo ook van andere mensen houden.
Maak je niet druk over geld. God zal voor je zorgen. Hij zorgt toch ook voor de vogels
en de bloemen? Als je zo leeft, zul je echt gelukkig zijn.’
Jezus legt de mensen ook uit hoe ze moeten bidden.
‘Bidden is God danken voor wat je hebt. Maar hem ook vragen wat hij geven wil.
Je hoeft geen moeilijke woorden te gebruiken. God luistert graag naar je.
Ik heb je verteld van de wereld waarvan ik eens koning zal zijn. Je mag aan God
vragen of die wereld komt. Je mag ook voor jezelf bidden. Vraag aan God of hij je
elke dag eten wil geven. Of hij je wil helpen ruzies goed te maken. God luistert
altijd naar je. Vergeet niet dat hij je Vader is.’
De mensen luisteren stil en eerbiedig. Jezus houdt van hen.
Hij is de beste leermeester die ze ooit hebben gehoord.
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