
Vragen als de vloed niet wereldwijd was. 
 
6:5 Woonde er alleen slechte mensen in een lokaal gebied? 
6:6 Was er een groep mensen op aarde die God niet gemaakt had? 
6:7 Is er een plek op de aarde wat niet de “aardbodem” (ּפְנֵי הָֽאֲָדמָה) is?

6:11 Welk stuk van de aarde wordt in Gods Woord beschreven als niet verdorven en vol van 
geweld?

6:12 wat betekend alle vlees op aarde als er niet alle vlees bedoeld wordt?

6:13 Welk vlees is niet voor het Aangezicht van God? 
6:14 Waarom zei God niet dat Noach moest verhuizen (zoals Abraham) naar het gebied wat Hij 
niet te gronde zou richten? 
6:17 Welk gedeelte van de aarde is niet onder de hemel? 
6:18 Als die andere mensen niet slecht zijn waarom maakt God dan alleen een Verbond met 
Noach? 
6:19 Waarom die beesten op de ark doen als ze buiten het vloedgebied nog gewoon blijven 
leven?

6:20 Waarom specifiek vermelden dat het doel is om ze in leven te houden?

7:1 Waren de mensen buiten het vloedgebied geen tijdgenoten van Noach?

7:3 Wat voor soort vogels zijn dat geweest? 
7:4 Bestaan alles daarbuiten het gebied niet? 
7:4 Wie heeft dat dan daarbuiten allemaal gemaakt?

7:15 Hadden de dieren daarbuiten geen levensgeest? 
7:17-18 Waar kan het water 40 dagen en nachten lang sterk toenemen? 
7:19 Welke bergen liggen niet onder heel de hemel?

7:20 Hoe ziet het eruit als alle hogen bergen met 15 el lokaal bedekt zijn?

7:21 Bewoog het vlees daarbuiten zich niet?

7:22 Had het vlees daarbuiten geen levensadem?

7:23 Wat betekend “Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de ark was? 

7:24 Hoe kan een lokale vloed 150 dagen duren?

8:4-5 Hoe kan het nog ruim 70 dagen duren nadat het is gestopt met regenen voordat de 
bergtoppen zichtbaar worden?

8:9 Hoe ver kon die duif vliegen?

8:6,10,12 Hoe kan het daarna nog 54 dagen duren voordat de aardbodem weer droog is.

8:21 Heeft God Zijn belofte niet talloze keren gebroken?

8:22 Is dit alleen van toepassing voor het vloedgebied? 
9:2 Is dit alleen bij de nakomelingen die van de ark afkwamen?

9:11 Dan heeft God dus ontelbare keren zijn Verbond gebroken?

9:19 & 10:32 Hebben zei dan toch niet heel de aarde bevolkt?


NT Vloed verzen 
 
Mat 24:37-39 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon 
komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met 
trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist 
dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen (ἅπας) wegnam, zo zal het ook zijn 
wanneer de Mensenzoon komt. 
 
Vergist Yeshua zich hier omdat het een lokale vloed was?  
(Mar 16:15 heel (ἅπας) de wereld en alle schepselen het evangelie)  
 
Luk 17:26-27 En zoals het eraantoe ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen 
van de Mensenzoon: ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag 
waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen (ἅπας) verzwolg 
 
De komende ontsnapping is niet enkel voor een beperkte groep  
 
Heb 11:7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, 
nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te 
redden. Zo veroordeelde hij de wereld (κόσμος) en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit 
het geloof. 



Het was toch maar een gedeelte van de wereld….? 
 
1 Pet 3:20 aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig 
wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de 
watervloed gered,  

Slaat ook Petrus de plank hier mis?


2 Pet 2:5 Immers, Evenmin heeft hij de wereld (κόσμος) uit de voortijd gespaard; alleen Noach, 
de heraut van de rechtvaardigheid, liet hij met zeven anderen in leven toen hij de watervloed over 
die wereld (κόσμος) vol zondaars liet komen. 
 
Hier betrekt Petrus toch weer duidelijk de wereld bij de watervloed en voegt eraan toe dat 
ALLEEN Noach met zeven anderen in leven bleven…. 
 
2 Pet 3:5-6 Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is 
geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, en 
dat de toenmalige wereld (κόσμος) vergaan is toen ze door het water werd overspoeld.  
 
Hemel en aarde gevormd uit water is vergaan doordat deze met water is overspoeld. 
Wie ontkend willens en wetens een lokale vloed…..??  
 
NBG51 2 Pet 3:5-6 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen 
er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de 
toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. 
 
NBV 2 Pet 3:5-6 Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een 
hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van 
water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld 
 
SV77 2 Pet 3:5-6 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen sedert 
lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; Door welke de wereld, die 
toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. 
 
NT Schepping verzen  
 
Rom 8:19-22 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van 
de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar 
door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd 
worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de 
kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in 
barensnood verkeert tot nu toe. 
 
Waarom niet verhuizen? 
Waarom een ark bouwen met de capaciteit (500-600 wagons) voor alle geschapen soorten, als 
het symbolisch was had deze veel kleiner kunnen zijn… 
Waarom vogels meenemen? 
Wat betekend de regenboog als teken tegen een lokale vloed? 
Welke lokale vloed duurt 150-371 dagen waarop een grote ark kan drijven? 
 
1 Kor 15:25-26 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 
De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 
 
Jes 11:6-9 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, 
een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin 
zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 
Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een 
peuter zijn hand steken.


