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Noach vs Lot – verschil?

Luk 17:26-28 “En zoals het gebeurde in de dagen 
van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van 
de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij 
namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk 
gegeven tot op de dag waarop Noach de ark 
binnenging en de zondvloed kwam en hen allen 
om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals 
het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij 
dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, 
zij bouwden…”



A: twee lessen uit de 
familiegeschiedenis van Noach

HENOCH 365

NOACH 950

LAMECH 777

MATHUSALACH 969
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65 jaar
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B: Drie mooie eigenschappen van 
Noach die een invloed op zijn 
gezin moeten hebben gehad

1. Een aantrekkelijke manier van leven met God
• het doel
• de motivatie
• de kracht



B: Drie mooie eigenschappen van 
Noach die een invloed op zijn 
gezin moeten hebben gehad

2. Een inspirerend iemand (manier van ‘zijn’)
“En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar 

wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, 
opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en 

volmaakte wil van God is”
Rom 12:2 TELOS



B: Drie mooie eigenschappen van 
Noach die een invloed op zijn 
gezin moeten hebben gehad

1. Een aantrekkelijke manier van leven met God

2. Een inspirerend iemand (manier van ‘zijn’)

3. Een motiverende manier 
van samenwerking



C: Een trieste fout van Noach
die een negatieve invloed had op 

zijn nageslacht

Wat ging fout?



Iets meer over Noach

“Noach, de prediker van de gerechtigheid…” 
2 Pet 2:5 



Conclusie

1. Volg de goede voorbeelden…

2. Je familie/gezin is je eerste 
plek van getuigenis 

3. Je woorden, je houding en 
wat je doet hebben een 
impact op anderen


