
Meditatie 

Opnieuw beginnen met God! (Genesis 8:15-22)

Een nieuw jaar is als een ongeschreven blad. Een leeg papier dat in de loop van het jaar zal worden 
ingekleurd. We hebben opnieuw een jaar afgesloten, waarin veel is gebeurd. Mooie en verdrietige 
dingen. Dingen die je niet zult kunnen en willen vergeten, en dingen waar je nooit meer aan herinnerd 
wilt worden. Maak schoon schip, vertel de Heere God je zorgen en noden, belijd je zonden en dank 
Hem voor alle zegeningen. Geef zo die oude bladzij maar aan Hem, dan mag je met Hem opnieuw 
beginnen. In 2020 opnieuw beginnen met God, op een witte bladzij.

Daar moest ik aan denken bij de geschiedenis van Noach in de ark. God maakte radicaal een nieuw 
begin. Met de hele schepping. Met een aarde die meer dan een jaar onder water had gestaan, met 
een gezin dat al die tijd in een ark had rondgedobberd en met een aantal reine en onreine dieren.

Toen de Heere God de deur van de ark opende en Noach en zijn gezin voor het eerst weer voet op de
aarde zetten, moet dat een vreemde gewaarwording geweest zijn. De doodse stilte na een vreselijke 
natuurramp, de chaos die veroorzaakt wordt door woest stromend water. Waar moesten ze beginnen?
Wat ga je dan als eerste doen?

Noach begint goed, want, lezen we in Genesis 8:20: En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en
hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. Dus het 
eerste wat Noach doet, is een plaats creëren waar Hij de Heere God kan dienen. Waar hij opnieuw 
kan beginnen met God!

Noach neemt van het reine vee en van de reine vogels en dankt zo de Heere zijn God. Een offer van 
dankbaarheid voor dat nieuwe begin dat hij uit Gods hand ontvangen heeft.

Ook voor ons een goed idee om een plaats te creëren waar je stil kunt zijn voor God, ook in de hectiek
van 2020. Waar je iedere dag weer een nieuw begin kunt maken met God.

Noach brengt een brandoffer om dat nieuwe begin te markeren. Om zijn verlangen naar een nieuw 
begin tussen de mens en God te bezegelen. Hij staat daar bij dat altaar als de vertegenwoordiger van 
zijn hele nageslacht, als vertegenwoordiger van ons.

En de Heere God aanvaardt dat offer als blijk van erkenning. En als offer om verzoening te doen voor 
de zonden. Want ook dat hoort bij een nieuw begin met God. Ons leven is geen blanco blad, maar 
door verzoening en vergeving maakt de Heere God het weer leeg, maakt Hij het weer wit als sneeuw.

De HEERE rook die aangename geur (21).

Een aangename geur is een rustgevende geur. De geur van dat brandoffer is rustgevend voor God, 
het brengt Zijn toorn tot rust, tot bedaren. Omdat het verwijst naar dat offer dat komen gaat. Omdat het
verwijst naar dat moment dat God door de Heere Jezus Zelf het heft in handen nam. En Jezus 
Zichzelf in Zijn lijden en sterven als zoenoffer overgaf aan de toorn van God, om vervolgens dat 
nieuwe begin voor ons allemaal mogelijk te maken, door Zijn opstanding uit de dood.

Gods antwoord op dat brandoffer laat niet lang op zich wachten. De Heere God verbindt Zich opnieuw 
aan de mens en sluit een verbond met hem. Door te beloven dat de aarde niet nog een keer door 
water zal vergaan. Als teken daarvan geeft Hij een boog in de wolken. De regenboog als teken van 
Zijn trouw.

Dit regenboogverbond is eenzijdig. Want God kent ons mensen door en door. Hij weet dat wij er 
steeds weer een rommel van maken. En Hij verwacht ook niet dat de mens zich beter zal gaan 
gedragen. Maar Hij toont Zijn genade door dat nieuwe begin te markeren met die boog in de wolken 
en de belofte dat de seizoenen elkaar zullen opvolgen zo lang de aarde bestaat.

Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag 
en nacht niet ophouden (22).



God brengt de na de zondvloed ook de orde in de natuur terug als een teken van Zijn goedheid. Nu 
kan het leven op aarde ook weer echt op gang komen. Nu wordt de aarde weer leefbaar.

God zorgt, maar Hij lost niet alles op. Hij geeft niet alleen dat nieuwe begin, maar maakt het ook 
mogelijk om opnieuw te beginnen. Maar je moet wel zelf zaaien en oogsten.

God zorgt, maar Hij lost niet alles op. Ook in ons dagelijks leven. Wanneer je overmand bent door 
verdriet en rouw is Hij er. Ook dan maakt Hij een nieuw begin mogelijk door je te dragen en te 
troosten.

Dat nieuwe begin met God is een van de centrale thema’s van de Heilige Schrift. 

En daar draait het ook in ons leven om. Iedere dag weer opnieuw beginnen met God. Leven in 
gehoorzaam vertrouwen op God. En net als Noach bij de bouw van de ark, bouwen op het plan dat 
door God gemaakt is. Op het reddingsplan dat onze God heeft uitgedacht en uitgevoerd om ook met 
ons een nieuw begin te maken.

Een plan dat, net als de bouw van een ark op het droge, in de ogen van veel mensen dwaasheid was. 
Een Kind in de kribbe, een Koning aan het kruis, een Messias in het graf. Een kansloze missie die 
Gods nieuwe begin blijkt, want de Messias staat op uit de dood en overwint het graf. En in en met 
Hem staan allen die in Zijn Naam geloven, die op Zijn werk bouwen, op uit de dood om eeuwig met 
Hem te leven.

Eerst onder de leiding van de Heilige Geest hier op aarde, gehinderd door onze zondige natuur. Maar 
met de garantie dat we na dit leven niet langer gehinderd zullen worden door onze zonden en 
tekorten, zodat we God in alles zullen eren.

Laten wij dan het jaar 2020 beginnen met ons hart aan de Heere God toe te wijden als een offer van 
dankbaarheid. Dankbaarheid omdat Hij ook met ons opnieuw wil beginnen. 

Om Jezus’ wil. Amen
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