
Alle-Dag-Kerk, 13 juli 2016 

Voorganger: ds. mr. Hans van Ark, Wapenveld 

‘Stromen van regen of stromen van zegen’ n.a.v. deze lezingen: 

Genesis 6: 9-14, Genesis 7: 17, 18 en 19, Genesis 8: 1 en 2, Jacobus 5\; 7 en 8 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

Het gaat niet goed met Hak 

Het stond vorige week in de krant 

Het leek wel wereldnieuws te zijn 

Alsof er geen belangrijker nieuws is in deze weken 

Nee, dit stond op de voorpagina van de ochtendkrant 

De groentepotjes van Hak dreigen leeg te blijven 

en dat is volgens de krant echt nieuws 

De potjes van Hak blijven leeg 

Er is zoveel regen gevallen de afgelopen tijd, stromen van regen, dat 40% van de groenteoogst  

mislukt is 

en dus blijven de potjes van Hak leeg en wordt de groente in de winkel steeds duurder 

Nou, ik zal u zeggen, ik merk er nog weinig van 

Mijn vrouw is een weekje weg, ik moest dus gisteren zelf boodschappen doen 

Want ik ben een geëmancipeerde man en mijn vrouw heeft niet tien dagen eten voor mij klaar 

gezet 

 

Zielig hè 

Nou, dus ik naar de markt 

Kocht een komkommer voor een euro, drie paprika’s voor 99 cent, twee uien had ik nog in de 

kast liggen 

Een blik bruine bonen erbij, beetje gehakt, allemaal in de pan, dat werd chili con carne,  

Jongens, ik heb voldoende voor meer dan een week, heerlijk 

Je mag allemaal bij me komen eten 

Dankzij de stromen van regen 

Nou, dat is het eerste woord vanmiddag, stromen van regen 

Het tweede woord is stromen van zegen 

Dat heeft te maken met het feestje van 7 weken geleden 

Wat vierden wij zeven weken geleden? 

Inderdaad,  15 mei, Pinksteren 

Pinksteren is het feest van de stromen van zegen 

Gods geest daalt overvloedig op ons neer 

 

Tussen die twee woorden balanceren wij vanmiddag 

Weet u wie die beide stromen in zijn leven ook zo ervaren heeft? 

Noach? 

Ach, Noach zult u denken, kende die stromen van zegen???,  

die kende toch eerder stromen van regen 

Ik las u vanochtend wat delen uit dat prachtige verhaal 

Echt een prachtig verhaal 

en dat zeg ik niet alleen omdat we natuurlijk nog verre familie van elkaar zijn door onze 

achternamen, Noach van Ark en dominee van........ 

 



ik zeg het ook niet, omdat mijn onlangs overleden moeder de meeste arken verzameld had van 

heel Nederland, in alle soorten en maten stonden er arken in haar huis, ze heeft er zelfs al eens 

een tentoonstelling mee gegeven 

Nee, ik vind het verhaal van Noach zo mooi, omdat het een verhaal van volharding is 

een verhaal van doorgaan tegen beter weten in tegen de stromen van regen in 

 

Je moet je voorstellen: op het moment dat Noach die ark begint te bouwen, is er nog geen 

wolkje aan de lucht 

de mensen in de straat lachen hem uit, man, waar ben jíj nou mee bezig? 

Wie bouwt er nou een schip op de droge? 

Hij wil zijn schaapjes zeker op het droge hebben, grinnikt een flauwe grappenmaker achter 

Noach’s rug om......... 

 

maar Noach trekt zich er niks van aan en timmert er op los alsof zijn leven er van afhangt en 

dat is natuurlijk ook zo 

Ik denk dan, zou zijn vrouw s avonds nooit eens tegen hem gezegd hebben, hé Noach, weet je 

dat nou wel zeker, heb je dat nu wel goed met die God van jou? 

de mensen lachen ons achter hun hand allemaal uit en ik word al steeds minder door mijn 

vriendinnen uitgenodigd voor hun teaparties 

maar Noach houdt stug vol en zegt: 

vrouw zwijg, ik doe wat God mij gezegd heeft 

die Noach is een man naar mijn hart.....alleen dat zwijgen van die vrouw, dat lukt mij meestal 

niet...... 

 

Maar Noach houdt vol en krijgt van God de opdracht zijn hele familie en ook de dieren aan 

boord te hijsen 

van alle dieren één paar en van de dieren die je mag opeten, zeven paar 

en dan staat er in het verhaal heel treffend, en God sloot zelf de deur van de ark achter hen toe 

bijna teder, als een moeder die ‘s nachts de kamerdeur van haar slapende kind dichtdoet 

Vaarwel! 

 

Al snel begint het daarna te regenen, stromen van regen 

veertig dagen lang 

In die veertig dagen stijgt het water 

Mensen en dieren, die Noach eerst hadden uitgelachen, komen nu jammerlijk om 

en de ark, die drijvende houten kist, komt langzaam los van de grond en zet zich in beweging 

 

Maar dan na vele dagen houdt het op te regenen, de aarde valt droog en nadat Noach een duif 

heeft uitgezonden, die met een olijftak in zijn bek terugkeert (tot op de dag van vandaag het 

internationale logo van de VN)  worden Noach, zijn familie en de hele toekomstige veestapel 

gered. 

 

Dit hele verhaal is het zoveelste verhaal ook in de bijbel, waarin je kunt lezen, dat er altijd een 

nieuw begin is 

De geschiedenis die God met deze wereld gaat, blijft niet steken, maar altijd is er weer een 

nieuw begin. 

Een nieuw begin met Noach en zijn familie 

Een nieuw begin met u en met mij 

God maakt elke keer een nieuw begin met ons. 



Na de stromen van regen die over Noach en zijn familie heen stroomden, was daar dat nieuwe 

begin, het begin van stromen van zegen 

 

Ik hoor mensen zeggen, en als dingen  tegenvallen in het leven, dan bid ik en dan bid ik en 

dan bid ik, maar dan lijkt het wel of de hemel gesloten blijft, er ook figuurlijk alleen maar 

stromen van regen op mij blijven vallen en mijn gebeden om verandering in mijn leven niet 

verhoord worden......... 

 

en dan moet je nog eens goed luisteren naar die tekst uit Jacobus 

Heb geduld, broeders en zusters 

Geduld 

Een van de negen vruchten van de Geest Galaten 5 vers 22 

Noach had geduld 

Geduld is een belangrijke eigenschap voor een mens die vanuit stromen van regen wil 

toeleven naar stromen van zegen 

 

Ik wilde u daar iets van laten zien aan de hand van onze twee handen 

elk mens heeft in zijn of haar leven twee handen gekregen 

God gaf ons twee handen.  

De ene hand is bestemd om je teleurstellingen in vast te houden. 

Zeg maar om je te beschermen tegen de stromen van regen die je kunnen overkomen 

De teleurstellingen, het ontmoedigende nieuws van deze wereld 

de berging van een schip in de Middellandse Zee met honderden lijken in het ruim, ’t is een 

stroom van regen  

de gedode politieagenten in Amerika in Dallas vanwege rassenhaat, weer een stroom van 

regen 

de beelden van de bloedigste aanslag in Bagdad vorige week met honderden doden, het zijn 

stromen van regen 

vier leden uit 1 familie in Drenthe, die dit weekend na een ongeluk verdronken, wat een 

stroom van regen is dat 
 

alles wat er fout ging in je leven, je levenspijn, je tranen, je teleurstellingen ook, je 

verbittering misschien wel 

het zijn allemaal de woeste stromen van de koude regen in mensenlevens 

 

Maar je kreeg ook nog een tweede hand 

en in die ándere hand houd je het goede vast wat je in het leven mocht ontvangen:  

het feit dat je er nog bent, dat is wat, dat we er nog zijn 

je gezondheid,  

de mensen om je heen, die je niet laten vallen,  

de liefde die je van mensen om je heen ontvangt,  

de welvaart waarin we leven,   

ons geloof niet te vergeten,  

het geloof in Jezus Christus,  die als Gods zoon op deze aarde kwam, dat is een heel groot 

geschenk 

over die tweede hand stromen dus in figuurlijke zin de milde stromen van zegen 

Met die tweede hand tel je je zegeningen.  

twee handen dus........ 

 

En wat is bidden dan? 



Bidden is dat je vervolgens die beide handen vouwt en zowel de regen als de zegen met twee 

handen vol bij God brengt.  

Zo blijft een gelovig mens in balans 

Zo houden wij zicht op hoe stromen van regen, die niet alleen letterlijk ons aller deel kunnen 

zijn en stromen van zegen, die we ook elke dag mogen ontvangen, ons in balans houden 

we kregen twee handen 

om je tegen de stromen van regen te beschermen 

om de stromen van zegen vast te houden 

 

zo blijven de potjes van Hak misschien leeg deze zomer 

Maar zo blijf je als mens gevuld, dankzij de Geest van Christus 

 

Want als de Geest van Jezus in je is; 

 

Als Jezus in je is……… 

Dan is het Zijn Geest, waarin mijn adem volhardt 

Dan is het Zijn klop op de deur van mijn hart 

 

Dan leiden Zijn handen de mijne 

Dan worden mijn voetstappen de Zijne 

 

Dan kijken mijn ogen zoals Hij eens keek 

Dan zijn het Zijn woorden, die ik stamelend spreek 

Dan verbindt Hij mijn wonden 

Dan vergeeft Hij mijn zonden 

 

Dan troost Hij mijn tranen, 

en stilt mijn verdriet 

Dan wist hij mijn schulden, 

Ik kon het zelf niet. 

 

Dan is het: 

Gods geest 

Die mij draagt en aanvaardt 

 

dan is het: 

Christus Geest 

die mij beschermt en bewaart 

 

dan is het 

de Heilige Geest 

die dat in mij openbaart. 

 

Drieënig God: vader, zoon en Heilige Geest 

Leid ons zo door de wereld 

Op weg naar ’t eeuwig hemelfeest. 

 

Amen 


