LES 6  GODS VERBOND MET NOACH
GENESIS 8:1-9:17

KERN VAN DE LES
God zegent Noach en sluit een verbond met hem.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Gods goedheid en liefde te zien in Zijn daden ten opzichte van Noach (Gen.8:1; 8:21).
Het oprechte hart van Noach te herkennen in zijn daden ten opzichte van God (Gen.8:20).
Gods trouw te zien in het nakomen van Zijn Woorden (verbond) (Gen.9:16).
Gods voorzienigheid voor de mens te herkennen (Gen.9:1-3).

Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken; en u zult tot een
zegen zijn.

TOEPASSINGEN




Dank God voor alles wat Hij doet iedere dag. Probeer eens een lijstje te maken waarin je Gods
voorzienigheid in de voorbije dag probeert op te sommen.
Wees net als God trouw in je beloften. Beloof niets wat je niet na kan komen en kom na wat je
belooft.
Luister net als Noach naar Gods geboden en vertrouw net als hem op God. God zegt dat het doen van
wat Hij wil het beste voor jou is. (Dus als je soms denkt dat het beter is om te liegen, denk dan eens
aan Noach… en doe wat God vraagt, dus de waarheid spreken. )

GOD VERDEELT DE VOLKEN IN BABEL
Lees Genesis 11:1-9
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Iedereen die al eens een overstroming heeft meegemaakt, weet iets van de verwoestende kracht die water kan
hebben. We kunnen ons maar amper voorstellen hoe het was op de dag dat “alle kolken der grote
waterdiepten openbraken en de sluizen des hemels werden geopend “ (Gen.7:11). De onvoorstelbare kracht
en snelheid van massale hoeveelheden water die stroomden uit onderaardse bronnen en het gieten van de
regen uit de lucht verraste iedereen behalve “Noach met zijn zonen Sem, Cham en Jafet, zijn vrouw en zijn drie
schoondochters” (Gen.7:13). Het water bleef maar met grote hoeveelheden toenemen en steeg zelfs tot
boven de toppen van bergen. Ieder levend wezen dat bewoog op aarde stierf en werd vernietigd (Gen.7:2123). Vijf maanden lang trotseerden Noach, zijn familie en de dieren de vloed. Heel die tijd zagen ze helemaal
geen land. Ze moeten hebben gedacht dat God hun vergeten had. Maar “God gedacht Noach” (Gen.8:1).

Ondanks dat de rest van de mensheid veroordeeld was door God, werden Noach en zijn familie verlost. God
bracht zijn trouwe kinderen door het proces van de vloed door hun te vertellen hoe ze hieraan konden
ontsnappen. Doorheen de eeuwen heeft de Here altijd degenen die op Hem vertrouwden, gered omdat “We
niet bestemd zijn door God om veroordeeld te worden, maar om deel te krijgen aan de redding dankzij onze
Heer Jezus Christus” (1Thess.5:9).

God zegende Noach en zijn zonen en gaf hun de opdracht om vruchtbaar te zijn, talrijk te worden en de aarde
te vervullen. Ook zorgde God ervoor dat de mens heerst over alle dieren en alle dieren vrees en angst voor
hem hebben. Hij mocht voortaan van alle dieren en groene gewassen eten, behalve het bloed van het dier
mocht hij niet eten.

MOEILIJKE WOORDEN
Altaar
Nageslacht
Offer
Verbond
Voorzienigheid

Offertafel
De mensen die later zullen leven
Gave die men aan God toewijd
Overeenkomst, belofte
Voortdurende leiding van God, het verschaffen van het nodige
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Toen zei God tegen Noach dat hij de ark mocht verlaten samen met zijn gezin en de dieren. Als dank bouwde
Noach een altaar voor God en nam van alle reine dieren om ze te offeren op het altaar. God rook dit
brandoffer als een aangename geur en sloot een verbond met Noach, zijn nageslacht en de dieren met als
teken de regenboog. Hij besliste dat Hij alle levende wezens (mens en dier) niet meer met een watervloed zou
vernietigen zoals Hij dat eerder gedaan had, ondanks dat de gedachtevorming van de mens al van kleins af aan
slecht is (Gen.8:21). Ook herstelde God de afwisseling van de seizoenen terug en Hij beloofde dat deze zich
zouden blijven herhalen tot aan het einde der tijden.
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Nadat het water op de aarde gedurende 150 dagen had toegenomen, dacht God aan Noach en deed de
toestroom van water stoppen. Hij deed ook een wind over de aarde gaan zodat het water terug zakte. Na 150
dagen was het water al zover gezakt dat de ark bleef vastzitten op het gebergte Ararat (huidig Turkije). Veertig
dagen nadat de bergtoppen zichtbaar werden, liet Noach een raaf via het raam naar buiten vliegen. Deze
vloog dikwijls heen en weer totdat het water op de aarde was opgedroogd. Daarna stuurde hij een duif uit,
maar deze keerde terug omdat ze nergens kon landen op aarde. Na zeven dagen stuurde Noach de duif
opnieuw uit en deze keer kwam de duif terug met een afgebroken olijftak waardoor Noach wist dat het terug
mogelijk was om te leven op de aarde. Hij wachtte nog zeven dagen en liet dan de duif voor de derde keer
naar buiten. Deze keer kwam ze niet terug omdat de aarde nu helemaal opgedroogd was en nieuwe
plantengroei plaatsvond. De duif kon dus weer verder leven buiten de ark.

INTERESSANTE WEETJES



Een raaf kan zich voeden uit een breed gamma aan voedsel. Als er iets of wat te eten viel op aarde,
zou de raaf hiervan kunnen overleven. Een duif daarentegen is veel selectiever in zijn voedselkeuze.
Als de duif voedsel zou vinden, betekende dat er nieuwe plantengroei plaatsvond op de aarde en
Noach met zijn gezin ook buiten de ark konden overleven. Daarom stuurde Noach eerst een raaf en
dan een duif.




Bloed was het symbool voor leven. Bloed vergieten betekende iemands leven nemen, dus doden.



In totaal heeft Noach 1 jaar en 10 dagen in de ark doorgebracht.
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De mensen mochten dieren doden, maar geen andere mensen omdat de mens naar het beeld van
God is geschapen (Gen.9:6).

BIJBELLES
INLEIDING
Nadat het water zijn hoogtepunt had bereikt, en alles op aarde volledig onder water was, dacht God aan Noach
en deed Hij de waterstroom stoppen. Hij stuurde een wind die het water deed zakken en stilaan zakte het
water…

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Welke vogel liet Noach als eerste uit de ark en waarom?
Een raaf, om te zien of het water op de aarde al opgedroogd was. (Gen.8:6)
 Hoeveel keer liet Noach de duif los om de aarde te verkennen?
3x (Gen.8:8-12) (De eerste keer kwam ze terug omdat ze niet kon neerstrijken op aarde, de tweede keer
bracht ze een jonge olijftak mee en de derde keer keerde ze niet meer terug omdat ze weer kon
overleven buiten de ark.)
 Had Noach zelf beslist dat het tijd was om uit de ark te gaan?
Neen, God zei tegen hem dat hij de ark kon verlaten. (Gen.8:15-16)
 Wat was het eerste wat Noach deed nadat hij de ark, samen met zijn gezin en dieren, had verlaten?
Hij bouwde een altaar en offerde reine dieren voor God. (Gen.8:20) (Dit laat ook zien dat Noach een
oprecht en rechtvaardig man was, die werkelijk wandelde met de Heer.)
 Wat beloofde God, nadat Hij het offer van Noach rook?
o Dat Hij de mens en alle andere levende wezens nooit meer zou straffen (vervloeken) door het
water van de vloed. (Gen.8:21;9:11)
o De seizoenen zullen, zolang de aarde bestaat, niet ophouden met elkaar op te
volgen.(Gen.8:22)
o Alle dieren zullen de mens vrezen en angst hebben voor hem. (Gen.9:2)
 Welke opdracht gaf God aan Noach en zijn zonen?
Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. (Gen.9:1)
 Hoe noemt God al deze beloften en de opdracht samen?
Zijn verbond. (Gen.9:11)
 Wat werd het teken van Gods verbond met Noach?
De regenboog. (Gen.9:12-17)

1.
2.
3.
4.
5.

Hij zorgde ervoor dat de mensheid zichzelf in stand hield door nakomelingen te laten komen die de
hele aarde moesten bevolken. (Gen.9:1)
Hij plaatste angst en vrees voor de mensen in de dieren. (Gen.9:2)
Hij zorgde voor voedsel voor de mens. Voortaan mocht hij van alle dieren en groene gewassen eten.
(Gen.9:3-4)
Hij beschermde het leven van de mens door het waarde te geven. Mensen mochten dieren doden,
maar niet andersom. Zelfs mensen mochten elkaar niet vermoorden. (Gen.9:5-6)
Hij belooft nooit meer een watervloed te sturen die alle levens zou vernietigen. (Gen.9:11)
Als teken van dit verbond gaf Hij de regenboog.
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SAMENVATTING
Nadat Noach samen met zijn gezin en de dieren de ark had verlaten, sloot Hij een verbond met Noach. Noach
en zijn nakomelingen zouden voortaan regeren over de aarde. Om dit te kunnen doen stelde God een aantal
principes in zodat dit ook mogelijk was.
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LEZEN VAN HET BIJBEL GEDEELTE
Genesis 8:1-9:17

CRÈCHELES
In de ark die op het water dreef zorgden Noach en zijn familie voor elkaar en voor alle dieren.
Dag na dag, week na week ging voorbij, en nog steeds steeg het water.
Veertig dagen en veertig nachten lang stortregende het op de aarde.
Toen hield het op met regenen.
Honderdvijftig dagen lang bleef de aarde met water bedekt.
Langzaam, heel langzaam begon het water daarna te zakken.
De ark liep vast op de berg Ararat.
Het water zakte verder.
Weer gingen weken voorbij.
Toen kwamen de toppen van de bergen boven water.
Noach deed het raam in de ark open en liet een raaf los.
De vogel bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was.
Maar de duif kon nog geen plekje vinden om neer te strijken.
Overal op de aarde was nog water.
De duif kwam weer naar de ark terug.
Zeven dagen later liet Noach de duif opnieuw vliegen.
Deze keer kwam de vogel terug met een olijfblad in haar snavel.
Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was.
Nog eens zeven dagen gingen voorbij.
Noach liet de duif voor de derde keer los.
Nu kwam de vogel niet meer terug.
Noach begreep dat ze een plekje had gevonden.
Hij maakte het dak van de ark open en keek rond.
Hij zag dat de aarde weer droog was.
Hij wachtte, totdat God tegen hem zei dat het tijd was om uit de ark te gaan.
Noach ging naar buiten, samen met zijn gezin en alle dieren.
Toen bouwde hij een altaar en bracht offers aan de Heer.
Noach dankte God omdat Hij hen allemaal gered had.
‘Nooit weer zal Ik alles wat leeft doden zoals Ik nu heb gedaan’, beloofde God. ‘Ik zet Mijn regenboog in de
wolken, als een teken van Mijn belofte.’
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Toch wachtte Noach nog.
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Noach wachtte een poosje en liet toen een duif los.

MEMORIEVERS
Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken; en u zult tot een
zegen zijn.

Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). Lees het vers voor en leg
aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.
Genesis 12:1-3 vermeld Gods roeping aan Abram. De roeping had twee imperatieven (eisen), elk met een
navolgende belofte. De eerste was “Gaat u uit uw land … naar het land dat Ik u wijzen zal” (vers 1). De tweede
is een zegen, “u zult tot een zegen zijn.” Zijn vertrek bracht een kettingreacties teweeg. Als Abram uit Ur zou
vertrekken, zou God drie dingen voor hem doen, zodat hij een zegen in het land kon zijn. Abrams roeping had
een doel: zijn gehoorzaamheid zou grote zegen geven.

Gebaseerd op zijn gehoorzaamheid waren Gods drie beloften om (vers 3):
1. Zegenen wie u zegenen
2. Wie u vervloekt, zal Ik vervloeken
3. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden

Heb voor elk kind een lange strook papier. Vouw dit als een harmonica. De vakken moeten zo groot zijn als de
sjabloon die bij dit memorievers is gegeven en zo lang zijn dat de letters uit de naam “Abraham” op elk
poppetje geschreven kan worden. Geef elk kind een sjabloon en laat hen dit voorop het gevouwen papier
leggen. Laat hen langs de randen het sjabloon overtrekken en daarna uitknippen. Je krijgt dan een poppetjes
slinger. Schrijf op de voorkant “God” (God is de “Ik” uit het vers). Draai dan het poppetje om en schrijf de
letters “ABRAHAM” op elk poppetje. Uit “u” zal een groot volk komen; wanneer de kinderen het poppetje
uiteen trekken zal een groot volk tevoorschijn komen. De grote letters slaan op “en uw naam groot maken.”
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De derde belofte neemt zijn grootste vervulling in het feit dat Jezus Christus de wijze van zegen was aan de
gehele wereld (Gal.3:8, 16; cf. Rom.9:5).
Zijn vertrek vereiste een ongekend geloof. Dit was de roeping; Abram reageerde in geloof.
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Drie beloften waren gebaseerd op Gods roeping aan Abram:
1. Een groot volk
2. Een zegen voor Abram
3. Een grote naam
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MEMORIEVERS
SJABLOON

IJSBREKERTJES
Hier komt de storm
Spreek met de kinderen over wind, regen, lichtflitsen en donder. Doe de wind na door met een voorwerp te
waaien (bv. een stuk karton), besproei de kinderen met water om de regen na te doen. Knipper met licht om de
lichtflitsen na te doen. Laat de kinderen stampen met hun voeten om de donder na te doen.
Onder water
Laat de kinderen aan het begin van de les zien door een illustratie dat de aarde geheel onder water was. Doe
dit door een wereldbol (bv. opblaasbaar) in een emmer onder water te duwen. Leg uit dat God het liet waaien
om de aarde op te laten drogen. Vraag aan de kinderen of zij willen blazen. Haal daarna de wereldbol uit de
emmer.

Maak een regenboog (versie 2)
Schenk ongeveer 8 à 10 cm water in een doorzichtige plastieken bak en plaats dit op een overhead projector.
Bedek de voorkant van de kleine bovenste projectielens met papier. Wanneer de projector aangezet wordt zal
het licht verbogen zijn als het geprojecteerd wordt door het water. Een grote regenboog zou te zien moeten
zijn op de muur of het scherm. Pas de positie van de regenboog aan door de plastieken bak lichtjes te
verplaatsen of door meer water toe te voegen. Leg aan de kinderen uit dat wanneer wit licht door lucht en
water gaat, elke kleur afbuigt door een enigszins verschillende hoeveelheid (dit proces wordt afbreken
genoemd). Het resultaat is de spreiding van wit licht in vele verschillende kleuren. In deze projectie zullen de
verscheidenheid van kleuren, die op het scherm verschijnen, bepaald worden door de aard van de projector
lamp. (Het geeft meestal het kleurenspectrum weer dat gelijkt op de zon.)
De kracht van het water
Laat de kinderen een fragment van een DVD zien met daarop een documentaire van een orkaan of een
overstroming. Vertel dat zelfs de beste zeelieden niet tegen een sterke storm op kunnen, laat staan een wereld
wijde vloed. Toen God de vloed stuurde, stuurde Hij niet alleen maar regen. Hij stuurde de ultieme storm.

De regenboog
Geef de kinderen een leeg blad. Laat ze uit gekleurd papier ronde halve bogen knippen en deze op hun blad
plakken. Eventueel kunnen ze Noach en de Ark er nog bij tekenen.
Welke volgorde?
Knip de strookjes op het blad ‘Welke volgorde?’ uit. Haal de stroken door elkaar en laat de kinderen één voor
één een juiste ‘match’ zoeken. (Deze data en gebeurtenissen staan op het blad ‘Welke volgorde?’ in de juiste
volgorde.)
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KNUTSELWERKJES
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Maak een regenboog (versie 1)
Neem een prisma of een kristal mee. Houd het zo dat het daglicht vangt en het licht op de muur doet breken.
Als we de prisma rond bewegen, zijn dan alle kleuren altijd in de juiste volgorde? Wat zien we? Wat hebben we
buiten gezien dat hier op lijkt? Wanneer werd de eerste regenboog gezien? Wat betekende het?

KNUTSELACTIVITEITJES
Het altaar van Noach
Neem oude kranten mee en bruin of grijs papier. Vertel de kinderen dat ze stenen gaan maken. Laat de
kinderen delen van de krant tot een prop verfrommelen en doe daar om heen een vel bruin of grijs papier. Laat
hen samen een altaar bouwen, gebruik breed plakband om de ‘stenen’ tegen elkaar te plakken. Vertel de
kinderen dat ze vandaag leren waarom Noach een altaar voor de Heer ging bouwen.

GENESIS LES 6  GODS VERBOND MET NOACH
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God houdt zijn beloften
Geef elk kind een kopie van het blad “God houdt zijn beloften.” Laat hen dit individueel, in groepen of thuis
invullen.

WELKE VOLGORDE?
Noach gaat de ark binnen
Het 600ste jaar van Noach (2de maand en 10de dag)
De vloed begint
Het 600ste jaar van Noach (2de maand en 17de dag)
Na 150 dagen stopt de toestroom van water
Het 600ste jaar van Noach (7de maand en 7de dag)

Het 600ste jaar van Noach (7de maand en 17de dag)
De eerste Bergtoppen worden zichtbaar
Het 600ste jaar van Noach (10de maand en 5de dag)
Noach liet een raaf en duif uit
Het 600ste jaar van Noach (11de maand en 10de dag)

Het 601ste jaar van Noach (1de maand en 1de dag)
Noach gaat uit de ark
Het 601ste jaar van Noach (2de maand en 27de dag)
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Het water is opgedroogd
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De ark komt vast te zitten op de berg Ararat
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GODS VERBOND MET NOACH
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 8:1-9:17

MEMORIEVERS
Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot
maken; en u zult tot een zegen zijn.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

 Noach liet de ______ uit, die dikwijls heen en weer vloog, totdat het
water op de aarde opgedroogd was.
 Noach bouwde voor God een ______; en hij nam van al het reine vee en
van alle reine ______ , en offerde brandoffers op dat altaar.

 God gaf Zijn ______ in de wolken als teken van het verbond tussen Hem
en de aarde.

(wilde - raaf –wind –altaar –verbond - Noach – vloed – verwoesten - vogels – (regen)boog)
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 God zei: “Ik sluit Mijn ______ met u, dat alle schepselen niet meer door
het water van de vloed zullen worden uitgeroeid, en dat er geen ______
meer zal zijn om de aarde te ______.”
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 God dacht aan ______ en aan al de ______ dieren en al het vee dat bij
hem in de ark was; en God deed de ______ over de aarde gaan zodat het
water zakte.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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