
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met ’n eerste lees van die teks val ’n paar gedagtes op. God praat met Noag en sy 
seuns (vers 8). God sluit ’n verbond (vers 9). God gee ’n teken (vers 12). God maak 

’n belofte (vers 15). God dink aan sy verbond (vers 16). In die opbou van dié 

gedeelte staan die reënboog sentraal. Dié natuurverskynsel trek die gedagtes byeen. 
Die woord “reënboog” kom drie keer in dié teks voor (verse 13, 14, 16). 

 

’n Tweede lees vra na die betekenisinhoud van verbond, belofte en teken. 

Oor die verbond is die teks uitvoerig. Die verbond word deur God self gesluit (vers 

9). Hy neem inisiatief en bind Homself in ’n verhouding in. Die verbond word gesluit, 

beide met mens én dier (verse 9 & 10). Noag, sy seuns, hul nageslag én alle 

lewende wesens uit die ark, word in God se verbond ingesluit en daardeur 
bevoordeel (vers 10). God belowe dat Hy dié verbond sal hou (vers 11). 

 

Die belofte dui beide op die manier waarop God handel én die effek daarvan.  In die 

verlede het God op ’n sekere wyse gehandel. In die toekoms sal dit anders wees. Hy 

sal nie weer die mensdom en diereryk met vloedwater uitwis nie. Die verbondseën 
word na die aarde uitgebrei, wat nie weer deur oorstromings oorweldig sal word nie 
(vers 11). Dié verbond is ewig, het ’n universele werking, geld vir alle toekomstige 

geslagte, en word met ’n teken bekragtig (vers 12).  

 

Die wese en betekenis van die teken word breedvoerig in die teks uitgewerk, terwyl 

die woord “teken”, drie keer in die teks voorkom (verse 12, 13, 17). Dit verwys na 
die verbond wat God sluit - met mens en dier (vers 12). Die teken konfronteer die 

mens met God se aanbod van verbondseën, verskyn in die wolke, en bevestig God 

se verbond met die aarde (vers 13). Die teken wat God kies is die reënboog (vers 

14), ’n herinnering vir Homself. Hy neem die verbond wat Hy met mens en dier sluit 
ernstig op (vers 15). Die reënboog in die wolke laat God aan die lewende wesens op 

die aarde dink (vers 16). Dit is simbool van God se verbintenis aan die aarde en die 

hoë waarde wat Hy aan lewe heg (vers 17).  
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In die verhaal oor die sondvloed en God se verbond met Noag, kom dié genade 

karakter van God duidelik aan die lig. Met die verbond sê God dat daar altyd lewe sal 
wees. Hy verbind Homself daartoe.  

 

Die teks verkondig dat God aan sy skepping getrou bly. Die besluit om die wêreld te 

vernietig is nie ’n maklike besluit nie, maar God weet dat die mens sondig is. 

Nietemin belowe God om die wêreld waarop die mens woon, voortaan in stand te 
hou.  

  

 


