Noach en de Zondvloed
Inleiding
De mensen op Aarde gedragen zich slecht en God wil hier een einde aan maken. Daarom
besluit hij een zondvloed te sturen. Maar hij ziet dat Noach en zijn familie nog goed
leven en daarom vraagt hij Noach een ark te bouwen. Noach bouwt de ark en vanuit alle
hoeken van de aarde komen de dieren twee aan twee naar de ark. Als de ark helemaal
gevuld is, laat God het veertig dagen en nachten regenen. De hele aarde is een grote zee.
Als het eindelijk stopt met regenen laat Noach een duif rondvliegen, de eerste keer komt
de duif terug. De tweede keer (zeven dagen later) komt de duif weer terug, maar dit
keer heeft het een groen olijftakje in de bek. Als Noach de duif een derde keer laat
vliegen, komt de duif niet meer terug. Als de aarde weer droog is, verlaten de dieren de
ark en Noach bouwt een altaar. God sluit met Noach een verbond dat Hij nooit weer een
zondvloed zal sturen, als teken van dit verbond maakt God een boog in de lucht. De
regenboog, die alleen te zien is als er regen en zon is.
In de bijbel
In de Bijbel vindt je dit verhaal in Genesis 6: 5 tot en met Genesis 9: 17.
In kinderbijbels
Het verhaal van Noach wordt in de volgende kinderbijbels verteld (de genoemde bijbels
staan in de kindernevendienstruimte, daar kun je de kinderbijbels even inzien):
•

Kijkbijbel

•

Prentenbijbel

•

Bijbel voor kinderen (Marianne Busser en Ron Schroder)

•

De schat in ons hart (Els te Paske)

•

Op weg (Baukje Offringa)

Liedjes
-

Weer of geen weer (Marcel en Lydia Zimmer)

-

Het is zo wonderlijk (Marcel en Lydia Zimmer)

-

Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn (Marcel en Lydia Zimmer)

-

Lied van de slak (Samenleesbijbel)

-

Ken je dit verhaal? (Marcel en Lydia Zimmer)

-

No-No-Noach (Opwekking Kids 272)

-

Klop, klop, klop (Zing tingeling, Timotheus kinderliedjes) (voor de allerjongsten)

Knutsels/Activiteiten
-

Maak een ark (Samenleesbijbel)

Benodigdheden: knutselspullen, wat jij maar wilt
Niemand weet hoe de ark eruit gezien heeft, wat denk jij? Hoe ziet jouw ark
eruit? Bedenk zelf hoe de ark eruit ziet en knutsel/teken dit.
Wil je iets meer uitdaging? In de bijbel worden een paar dingen verteld over de
ark in Genesis 6: 14-16. Kun je aan de hand van deze informatie een ark
ontwerpen?
Nog iets meer uitdaging? Hoe zou de binnenkant van de ark eruit gezien hebben?
Waar zouden welke dieren een plek hebben gehad? Waar zou Noach met zijn
familie hebben geslapen? Lees ook Genesis 6: 20-21.
-

Schaduwdieren en ark

Benodigdheden: dierfiguurtjes, papier, potlood en … de zon
Soms kan het lastig zijn om dieren te tekenen, maar met dit ‘truukje’ is het
makkelijker: Leg buiten in de zon een papier, op het papier zet je een figuur van
een dier (houten figuurtje, duplo, Schleich). Als het goed is, zie je nu de schaduw
van het dier op het papier. Met je potlood trek je de schaduw om en daar heb je
je dier!
Leuk om te doen: teken op dezelfde manier een boot, met daarachter een rij van
dieren die naar de ark toe lopen (of misschien wel uit de boot lopen), denken
jullie er aan dat de dieren twee aan twee liepen?!
-

Zoek de dieren (met voorbereiding door volwassenen en voor een warme dag!)

Benodigdheden: bak water (die in de vriezer kan), plastic diertjes (het leukste is
het als je van alle dieren twee hebt).
Vul de bak met water en dieren en vries dit in. De volgende dag geef je de
kinderen de bak of het losse blok ijs (als je deze uit de bak kan krijgen), geef ze
een aantal gereedschappen waarmee ze het ijs kunnen weghakken. Laat nu de
kinderen de dieren uit het ijs bevrijden

-

Duif

Benodigdheden: kartonnen bord, pen, schaar, 2 splitpennen

-

Regenboog maken…met skittles

Benodigdheden: skittles in de kleuren van de regenboog, een plat bord en water
Leg de skittles op je bord in een rondje aan de rand. Leg de skittles in de
volgorde van de regenboog (eerst een aantal rood, dan een aantal oranje, enz.). Is
de cirkel rond? Nu een klein beetje water in het bord schenken, zoveel dat de
skittles tot de helft in het water staan. Nu wachten.
-

Zegen
God zegent Noach. We kunnen ook elkaar zegenen:
Ga in een kring staan en pak elkaars handen vast. Spreek (samen) de volgende
zegen uit:

Ik zegen jou.
Ik bid dat God altijd bij je zal zijn.
Als je het moeilijk hebt
En ook al alles goed en mooi is.
Ik bid dat God
Die erbij is als je zie en als je staat
Jou liefde zal geven.
Ik bid dat God
Die over de hele aarde waakt
Je zal helpen om goed te zijn
Voor de wereld.
Ik bid dat God
Die jou zo gemaakt heeft

Dat je op hem lijkt
Bij je zal zijn
Waar je ook bent
Wat je ook doet
En wat je ook zegt.
Amen
-

Kleurplaat (extra uitdaging: gebruik alleen de kleuren van de regenboog, weet je
nog welke dat zijn?)

