
KINDERNEVENDIENST ZONDAG  23 Januari 2022  

Op deze zondag staan gedeeltes uit Genesis 6:9-9:17 centraal: Noach, zijn gezin en een heleboel 

dieren worden gered van de grote overstroming. Na de overstroming geeft God een teken van zijn 

belofte van trouw voor de mensen: de regenboog. 

 

OM TE BEGINNEN 

4 -8 jaar 

Regenboog 

 Je hebt nodig: 

 - kaartjes in de kleuren van de regenboog (meerdere kaartjes per kleur)  

Verstop van tevoren de kaartjes met de kleuren van de regenboog.  Laat de kinderen de kaartjes 

zoeken, en ze per kleur sorteren. Kunnen ze met de kaartjes een regenboog maken?  

 

 

8-12 jaar  

Zo groot!  

Noach moet van God een boot bouwen. Hoe groot moet die boot eigenlijk worden?  

Je hebt nodig:  

- uit de Bijbel: Genesis 6:14-16   

- een meetlint  

Lees de bijbeltekst van Genesis 6:14-16 voor.  “Maak van hout een dichte boot, met kamers erin. 

Besmeer hem van binnen en buiten met teer om hem waterdicht te maken. Hij moet 30 el  (150 

meter)  lang, 50 el  (25 meter) breed en 30 el ( 15 meter) hoog worden. Maak een raam op 1 el (50 

cm van de bovenkant) Maak aan de zijkant van de boot een deur. Bouw een onderste, rrn tweede en 

een derde verdieping” 

Laat de kinderen dan vijf meter in de ruimte meten. Daarna moeten ze dit stuk dertig keer lopen: zo 

lang was de boot! Hebben jullie veel tijd? Doe dit dan ook met de breedte en met de hoogte.  

 

  



BIJBELVERHAAL  4-8 jaar Genesis 8:15-9:17 

Wat hiervoor gebeurde  

God ziet dat de mensen verkeerde keuzes maken en elkaar pijn doen. Hij besluit om opnieuw te 

beginnen met Noach en zijn gezin. Want Noach leeft als een vriend van God. 

 Noach moet van God een boot bouwen. In die boot zijn Noach, zijn gezin en heel veel dieren veilig 

voor de grote overstroming. Met elkaar dobberen ze maandenlang op het water... 

Eindelijk: de deur van de boot mag open. Noach gaat naar buiten, samen met zijn vrouw. Zijn zonen 

Sem, Cham en Jafet zetten de hokken open. En daar gaan de dieren. Ze vliegen, rennen, kruipen en 

springen de boot uit. En ze verdwijnen tussen de bomen. Meer dan een jaar geleden is Noach met 

zijn gezin aan boord gegaan, samen met al die dieren. Toen de deur dicht was, begon het met 

regenen. Heel hard. En heel lang. Na een poosje begon de boot te drijven. En op het laatst waren 

zelfs de bergen verdwenen en stond heel de aarde onder water. Toen pas stopte de regen. Heel 

langzaam begon het water te zakken. Het ging zo langzaam dat Noach er ongeduldig van werd. Maar 

nu is de aarde eindelijk weer droog. En groen. Er is weer eten te vinden. De vogels kunnen weer 

nestjes maken in de bomen. De vossen kunnen weer holen maken. De hazen kunnen weer rennen. 

En Noach voelt eindelijk weer gras onder zijn voeten, en hij ruikt de eerste bloemen. Hij kan wel 

dansen, zo blij is hij. Noach brengt een offer. Op die manier zegt hij tegen God: Ik ben blij dat u zo 

goed voor mij en mijn familie hebt gezorgd, ook toen het zo regende. En dan hoort Noach Gods stem. 

‘Dit is een bijzondere dag, Noach,’ zegt God. ‘Dit is een nieuw begin. Ik beloof je dat ik altijd goed 

voor jou en je familie zal zorgen. Jullie zullen veel kinderen krijgen. Overal op aarde zullen mensen 

wonen. Ik zal ervoor zorgen dat er elk jaar weer een tijd is om te zaaien, en een tijd om te oogsten: 

om het eten van het land te halen.’ Noach heeft maanden op een boot gewoond. Hij heeft veel zin in 

vers brood. Ik ga morgenochtend meteen koren zaaien, denkt hij. En ik ga druivenpitten in de grond 

stoppen. Dan hebben we straks weer lekker eten. ‘De mensen zijn bijzonder,’ gaat God verder. ‘Ze 

lijken op mij. Ik wil dat jullie goed voor elkaar zorgen. Doe elkaar geen pijn. Maak elkaar niet dood. Ik 

wil dat jullie van elkaar houden.’ ‘Maar misschien gaat het wel weer mis,’ zegt Noach tegen God. 

‘Misschien doen de mensen weer verkeerde dingen. Dingen die u niet goed vindt.’ ‘Dat weet ik,’ zegt 

God. ‘Maar je hoeft niet bang te zijn. Zo’n erge overstroming komt er nooit meer. Dat beloof ik aan 

jou. En ik beloof het ook aan alle tamme en wilde dieren. Aan de vogels en aan alle dieren die uit de 

boot zijn gekomen. En ik zal jullie een speciaal teken geven zodat je dat zeker weet. Ik zet een boog in 

de wolken. Een regenboog, met alle kleuren die ik gemaakt heb. Als het hard regent en je ziet de 

regenboog, dan weet je dat ik aan jullie denk. Dat ik denk aan wat ik jullie vandaag beloofd heb: er 

zal nooit meer zo’n overstroming komen. Ik zal voor jullie en voor alle dieren zorgen. Voor altijd.’ 

 

  

 



 

 

8-12 jaar 

 Hieronder staat de bijbeltekst uit deze delen van het verhaal over Noach:  

- Genesis 6:9-22: Noach leeft goed, Noach moet een boot maken.  

- Genesis 7:6-12: Het water komt.  

- Genesis 8:1-14: God vergeet Noach niet, Noach laat een raaf en een duif los.  

- Genesis 9:8-17: God doet de mensen een belofte, God geeft een teken van zijn belofte. Als het te 

veel is om alles te lezen, laat dan delen weg en vat deze kort samen zodat het verhaal goed te volgen 

blijft.  

Het deel ‘Noach laat een raaf en een duif los’ (Genesis 8:6-14) is belangrijk om te lezen in verband 

met de gekozen insteek van de rest van het materiaal.  

Lees dan bijvoorbeeld Genesis 8:1-14. Noach en de grote overstroming.  Noach leeft goed  

 

Nu volgt het verhaal over Noach en zijn familie.  

Noach en de grote overstroming  

Noach leeft goed 

Noach had drie zonen. Ze heetten Sem, Cham en Jafet. Noach was anders dan de mensen om hem 

heen. Hij was eerlijk en goed. Hij leefde als een vriend van God. Alle andere mensen leefden slecht. 



Ze waren oneerlijk en gemeen. God zag dat de hele aarde slecht was. Daarom zei hij tegen Noach: ‘Ik 

ga een eind maken aan het leven van alle mensen. Want ze zijn slecht en oneerlijk. Ik ga ze 

vernietigen, samen met de aarde.’  

Noach moet een boot maken  

Verder zei God tegen Noach: ‘Jij moet een boot maken. Het moet een houten boot zijn met 

verschillende ruimtes. Je moet hem van binnen en van buiten waterdicht maken. De boot moet 150 

meter lang worden, 25 meter breed en 15 meter hoog. Hij moet drie verdiepingen hebben. Er moet 

een raam in de boot zitten, en een deur in de zijkant. Je moet een halve meter openlaten tussen het 

dak en de zijkanten. Ik laat de aarde volstromen met water, heel veel water. Alles wat leeft, zal 

sterven, alles en iedereen op aarde. Maar ik beloof dat ik jou zal beschermen. Jij zult veilig zijn op de 

boot. En ook je vrouw, je zonen en hun vrouwen zullen veilig zijn. Je moet in de boot ook dieren 

meenemen. Van elke soort een mannetje en een vrouwtje. Dan blijven de dieren leven, net als jij. 

Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alle kleine dieren zullen er twee naar je toe 

komen Je moet ervoor zorgen dat er in de boot genoeg eten is voor jullie zelf en voor de dieren.’ 

Noach deed dat allemaal. Hij deed precies wat God gezegd had.  

Het water komt  

Noach was zeshonderd jaar toen het water over de aarde begon te stromen. Hij vluchtte voor het 

water en ging aan boord. Zijn zonen, zijn vrouw en zijn schoondochters gingen mee. Daarna kwamen 

de dieren bij Noach in de boot. Reine dieren en onreine dieren, vogels en kleine dieren. Van alle 

soorten kwamen er steeds een mannetje en een vrouwtje. Zo had God het tegen Noach gezegd. Na 

zeven dagen kwam het water over de hele aarde. Noach was toen zeshonderd jaar oud. Het was de 

zeventiende dag van de tweede maand. Er kwam overal water uit de grond en er stroomde water uit 

de hemel. Veertig dagen en veertig nachten lang bleef het regenen op de aarde.  

God vergeet Noach niet  

God vergat Noach en de dieren in de boot niet. Hij zorgde dat het ging waaien op de aarde. Daardoor 

ging het water zakken. Er kwam geen water meer uit de grond en er stroomde geen water meer uit 

de hemel. De regen hield op. Langzaam stroomde het water weg van de aarde. Na 150 dagen was het 

zo ver gezakt, dat de boot vastliep op de Ararat-bergen. Dat was op de zeventiende dag van de 

zevende maand. Het water zakte nog verder. Op de eerste dag van de tiende maand waren de 

toppen van de bergen weer te zien. Noach en de grote overstroming Noach leeft goed  

Noach liet een raaf en een duif los  

Veertig dagen later deed Noach het raam van de boot open. Hij liet een vogel los, een raaf. De raaf 

bleef heen en weer vliegen, want de aarde was nog niet droog. Noach liet ook een duif los om te zien 

of er al droog land was. Maar overal was nog water. De duif kon nergens een plekje vinden om uit te 

rusten, en kwam terug naar de boot. Noach stak zijn hand uit en haalde de duif weer naar binnen. 

Noach wachtte zeven dagen. Toen liet hij de duif weer los. ’s Avonds kwam de duif terug, met een 

blaadje van een olijfboom in zijn snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gezakt 

was. Weer wachtte Noach zeven dagen en weer liet hij de duif los. Maar nu kwam de duif niet meer 

terug. Want het water was van de aarde verdwenen. Dat was op de eerste dag van de eerste maand. 

Noach was toen 601 jaar oud. Hij deed het dak van de boot open en keek om zich heen. Hij zag dat 

de aarde langzaam droog werd. Op de 27ste dag van de tweede maand was de aarde helemaal 

droog.  

  



God doet de mensen een belofte  

Verder zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan de mensen die 

na jullie leven. Ik doe die belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan 

de vogels en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. Ik beloof dat ik de mensen en de dieren 

nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de 

hele aarde verwoest.’  

God geeft een teken van zijn belofte  

God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. 

Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. Steeds als ik veel wolken 

over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. Dan zal ik denken aan mijn belofte 

aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en alles verwoesten. Als de 

regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte 

geldt voor altijd. 

 

OM TE WETEN 

Noach en zijn familie  

De naam Noach betekent: rust. Noach krijgt drie zonen, die hij Sem, Cham en Jafet noemt. De naam 

Sem betekent: ‘naam’ of ‘belangrijk’. Sem is een voorvader van Abraham. De naam Cham betekent: 

hitte. De naam Jafet betekent: ‘groot’ of ‘veel’.  Die naam heeft ermee te maken dat zijn 

nakomelingen in een groot gebied zullen wonen. Hoe de vrouw en de schoondochters van Noach 

heten, weten we trouwens niet.  

Vredesduif 

Een duif met een takje groen in zijn snavel is een symbool van vrede. Dat komt uit dit verhaal. Noach 

laat al eerder een raaf en een duif los, maar die kunnen nog geen droog plekje op aarde vinden. 

Daarna laat hij weer een duif los, en die komt terug met een blaadje van een olijfboom in zijn snavel. 

Dan weet Noach dat er weer bomen zijn die boven het water uitsteken. Er kan weer nieuw leven op 

aarde komen! 

 

OM OVER TE PRATEN 

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. 

Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de 

denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!  

4-8 jaar  

- Heb je weleens gevaren? Met wat voor soort boot? Vond je dat leuk?  

- Wie gaan er allemaal met Noach mee in de boot?  

- Als de aarde weer droog is en Noach uit de boot komt, bedankt hij God. God belooft Noach, de 

mensen en alle dieren dan iets. Wat belooft hij?  

- Zie jij weleens een regenboog?  



- Waar denkt God aan als hij de regenboog ziet? Wat vind je van die belofte van God?  

 

8-12 jaar  

- Hoelang moet Noach wachten tot hij uit de boot kan? (Tip: kijk in de bijbeltekst hoelang het regent 

en hoelang het duurt tot het water gezakt is.)  

- Wat zouden ze al die tijd op de boot gedaan hebben, denk je?  

- Moet jij weleens lang op iets wachten? Waarom duurt wachten vaak zo lang, denk je?  

- Hoe wist Noach dat de aarde weer droog was?  

- Als jij Noach zou ontmoeten, wat zou je dan aan hem willen vragen 

 

VERWERKINGEN 

 

  







 


