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Ga in de ark! 



Lezen: 

levend geloof 

!  Mattheüs 24: 36-42 
!  1 Petrus 3: 18-22 



meelezen 

levend geloof 

!  Matth. 24: 36  Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, 
ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. 

!  37  Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn. 

!  38  Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met 
eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag 
waarop Noach de ark binnenging, 

!  39  en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen 
wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

!  40  Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en 
de ander zal achtergelaten worden. 

!  41  Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal 
aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 

!  42  Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw 
Heere komen zal. 



meelezen 

levend geloof 

!  1 Petrus 3: 18 ¶  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden 
geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat 
Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het 
vlees, maar levend gemaakt door de Geest, 

!  19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de 
gevangenis gepredikt heeft, 

!  20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God 
in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl 
de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden 
werden door het water heen. 

!  21 ¶  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar 
niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag 
aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus 
Christus, 

!  22  Die aan de rechter hand van God is, opgevaren naar de hemel, 
terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. 


