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HET LEVEN EN HET WERK DIE DE EEUW HEBBEN VERANDERD 

Boodschap zeven 

Het werk dat de eeuw heeft veranderd – het verkondigen van gerechtigheid  

Schriftlezing: 2 Pe. 2:5-9; 1 Tim. 2:7; 2 Tim. 1:11; Heb. 11:7; Rom. 1:14-16; Joh. 15:5;  

Hnd. 4:31; 1 Tim. 2:4; Hnd. 1:8 

I. 2 Petrus 2:5: “en als Hij de oude wereld niet gespaard, maar Noach, een 

prediker van de gerechtigheid, één van de acht, behoed heeft toen Hij de 

zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht.”—1 Tim. 2:7: 

A. Een prediker is een boodschapper bekleed met publiek gezag, die officiële 

boodschappen van koningen, magistraten, prinsen en militaire aanvoerders 

verkondigde, of die een publieke oproep deed of eis stelde en verschillende 

andere plichten vervulde. In het Nieuwe Testament is een prediker Gods 

ambassadeur en de verkondiger van het evangelie van Jezus Christus.  

B. Niets was rechtvaardig in Noachs geslacht en de aarde was gevuld met geweld, 

waaronder diefstal, moord, ontucht, wetteloosheid en verdorvenheid—Gn. 6:2-

5, 11-12.  

C. Toen God Noach vertelde dat Hij alle mensen van de wereld ging vernietigen, 

stond Noach op om Gods rechtvaardigheid te verkondigen als verzet tegen de 

verdorvenheid van zijn geslacht. Hij vertelde de mensen om juist te zijn met God, 

met anderen en met zichzelf, anders zou Gods rechtvaardige oordeel op hen 

komen—2 Pe. 2:5:  

1. Omdat hij rechtvaardigheid verkondigde en een rechtvaardig leven leefde om 

zich te verzetten tegen het onrechtvaardige, goddeloze en kwade geslacht, 

werd Noach gespaard van Gods bestuurlijke oordeel volgens Gods 

rechtvaardigheid—2 Pe. 2:5-9. 

2. Rechtvaardig zijn betekent juist te zijn met mensen voor God en goddelijk 

zijn betekent God tot uitdrukking brengen voor de mens. Dit was de manier 

waarop Noach leefde. Dit redde hem van Gods bestuurlijke oordeel volgens 

Zijn rechtvaardigheid.  

3. Terwijl Noach rechtvaardigheid verkondigde was, was hij de ark aan het 

bouwen. In principe doen wij hetzelfde: wij verkondigen rechtvaardigheid en 

wij verzetten ons tegen deze kwade eeuw. Terwijl wij verkondigen zijn wij een 

collectieve ark aan het bouwen—Heb. 11:7; Gn. 6:14-22. 

4. Tijdens die periode ondervond hij vast veel tegenstand, kritiek, bespotting en 

veroordeling: buiten zijn familie waardeerde niemand het werk van het 

bouwen van de ark. Toen Gods oordeel echter kwam, redde de ark hem van 

dat oordeel.  

D. God wil dat wij Hem vooral tot uitdrukking brengen door ons spreken voor Hem. 

In de tijd van Noach, toen de hele aarde verdorven was, kwam God en riep Hij 

Noach om een prediker van rechtvaardigheid te zijn en Noach verkondigde 

gedurende honderdtwintig jaar rechtvaardige woorden voor God. Vandaag 

behoren we op dezelfde manier voor God te spreken—vs. 5. 

II. Een prediker is een verkondiger van het evangelie van Christus, een 

officiële verslaggever van Gods nieuwtestamentische economie. Paulus 

had zo’n status en opdracht voor de heidenen.—1 Tim. 2:7; 2 Tim. 1:11: 
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A. Als een prediker verkondigde Paulus de blijde boodschap van het evangelie van 

genade en leven, om gemeenten te vestigen en richting te geven aan de heiligen—

1 Tim. 2:7. 

B. Paulus zei dat hij een schuldenaar was tegenover elk soort persoon, dit toont aan 

dat het verkondigen van het evangelie de terugbetaling van een schuld is. Wij 

kunnen onze schuld terugbetalen door het verkondigen van het evangelie—Rom. 

1:14-16. 

III. Volgens onze ervaring en observatie moeten de jongeren geoefend 

worden in de geestelijke activiteit van het uitgaan om vrucht te dragen. 

De gemakkelijkste tijd voor christenen om vrucht te dragen is wanneer 

ze jong zijn—Joh. 15:5: 

A. “Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult 

mijn getuigen zijn”: een getuige is een sprekend persoon; wij zijn uitverkoren en 

benoemd en we zijn zelfs aangewezen om Zijn sprekende personen te zijn. Wij 

moeten allen Hem spreken, voor Hem spreken en Hem voortspreken; dit is onze 

plicht:  

1. We moeten degenen zijn die Christus dagelijks spreken aan alle soorten 

mensen, gelegen en ongelegen (Hnd. 5:42; 8:4; 2 Tim. 4:2); we moeten 

Christus spreken aan de mensen van elk geslacht, elke taal, elk volk en elke 

natie.  

2. Wanneer we het woord van God spreken moeten we het met vrijmoedigheid 

spreken; in Handelingen 4:31 is vrijmoedigheid gebruikt voor het spreken 

van het woord van God; we moeten leren om te bidden zodat we de Geest 

kunnen krijgen; dan zullen we de vrijmoedigheid hebben om het woord van 

God te spreken. 

3. We zouden niet stil moeten zijn, maar onze mond moeten openen om te 

spreken; we moeten door de dag heen spreken en we moeten voortdurend 

leren hoe te spreken en hoe een oprechte, voortdurende en onmiddellijke 

spreker te zijn. Je moet het woord van de Heer onophoudelijk spreken; dit is 

onze dagelijkse plicht.  

B. We moeten getuigen aan het hele universum dat wij zulke personen zijn die 

Christus leven en Christus spreken door de dag heen; wij zijn personen die 

Christus leven en die voor Christus leven—Ef. 1:13; 1 Tim. 2:4; Hnd. 1:8.  
 
 


