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2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Na het verhaal over Kaïn en Abel volgt een lijst met wie 
allemaal van Adam afstammen. Deze lijst met namen eindigt 
met Noach en zijn familie. In Genesis 6 begint vervolgens een lang verhaal 
over hen. 
De mensen op de aarde leven slecht en doen niet meer wat God wil. Alleen 
over Noach wordt gezegd dat hij wel goed leeft. In Genesis 6:9-10 staat: ‘Hij 
leefde als een vriend van God.’ God besluit om een einde te maken aan alles 
wat op aarde leeft. Alleen Noach en zijn familie mogen in leven blijven. 
Na het verhaal over Noach en de grote overstroming volgt nog een verhaal 
over Noach. In dat verhaal wordt Noach dronken. Ook kunnen we daarin lezen 
over de nakomelingen van Noach. Daarna komt het verhaal over de toren van 
Babel. Dat is het volgende verhaal in Bijbel Basics.
In het Nieuwe Testament wordt Noach genoemd als een van de voorouders 
van Jezus (Matteüs 24:36-37). En er wordt een aantal keer gezegd dat 
de Mensenzoon onverwacht zal komen, net zoals de grote overstroming 
onverwacht kwam (bijvoorbeeld in Matteüs 24:36-37).

De verhalen in Genesis 1-11 lijken op verhalen van Israëls buurvolken. 
Het beroemdste verhaal is het Gilgamesj-epos uit Mesopotamië. In deze 
verzameling van verhalen is ook een verhaal over een grote overstroming te 
vinden. De goden laten dan het water stijgen omdat de mensen zo’n lawaai 
maken en de goden willen slapen. Ook in dit verhaal blijft iemand in leven 
doordat hij een grote boot maakt. Maar er is ook een groot verschil: in het 
bijbelboek Genesis stuurt God geen overstroming omdat de mensen te veel 
lawaai maken, maar omdat ze niet leven zoals hij het wil.  

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de vijfde van een blok met 
zes teksten over het begin van de wereld. In 
dit blok lezen we één psalm en vijf verhalen uit het bijbelboek 
Genesis. Uit Genesis lezen we over de schepping van de 
hemel en de aarde en van alles wat daar leeft, de eerste 
mensen in de tuin van Eden en daarbuiten, Noach en de grote 
overstroming, en de toren van Babel.

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.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de belofte 
van God, die hij zichtbaar maakt met de regenboog.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Noach, zijn 
familie en de dieren, die wachten op een teken van leven dat 
duidelijk maakt dat de aarde weer droog is. 
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3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

God heeft spijt dat hij de mensen en de dieren gemaakt heeft, omdat ze 
alleen maar slechte dingen doen. God wil daarom alle mensen van de aarde 
wegvagen, behalve Noach, want Noach leeft wel goed.
Noach moet daarom van God een boot bouwen: de ark. Het Hebreeuwse woord hiervoor 
(tebah) wordt in de Bijbel gebruikt voor twee voorwerpen: de enorme, houten ‘kist’ die Noach 
bouwt en de rieten mand waarin Mozes gered wordt. Het is dus een ander woord dan het 
woord voor de ark van het verbond.
In de boot moeten behalve Noach en zijn vrouw en hun drie zonen met hun vrouwen, ook van 
alle dieren een mannetje en een vrouwtje passen (Genesis 6:20). In Genesis 7:2 wordt gezegd 
dat van alle reine dieren zeven paar, en van de onreine dieren één paar in de boot moeten.
In veertig dagen overstroomt een watervloed de aarde, zodat alles 150 dagen lang bedekt is 
met water. Daarna begint het water te zakken. Noach laat dan eerst een raaf los, die zonder 
succes terugkeert. Daarna laat hij een duif los, die ook zonder succes terugkeert. Na zeven 
dagen stuurt hij weer een duif weg, die met een olijftakje terugkomt. De vierde keer, weer 
zeven dagen later, blijft de duif weg. Dan weet Noach dat hij, zijn familie en alle dieren veilig uit 
de ark kunnen.
Het eerste dat Noach daarna doet, is een offer brengen aan God. God belooft dan aan de 
mensen dat er nooit meer een grote overstroming zal komen die de hele aarde verwoest. En hij 
belooft dit ook expliciet aan alle dieren op aarde (Genesis 9:10). Als teken van zijn belofte komt 
er een regenboog tevoorschijn. Steeds als de regenboog in de wolken verschijnt, zal God aan 
zijn belofte denken.  
God sluit in dit verhaal dus een verbond met alle mensen en alle dieren. In het Oude Testament 
komen we op verschillende momenten tegen dat God een verbond sluit. Bijvoorbeeld als God 
Abraham veel nakomelingen en een land belooft (Genesis 12:1-9), als hij Mozes de twee stenen 
platen met de tien geboden geeft in de woestijn (Exodus 19:1-9 en 20:1-17), en als hij aan David 
belooft dat er altijd iemand uit Davids familie koning zal zijn (2 Samuel 7:11-16). 

4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een 
kaartje met de tekst van Genesis 9:16-17.

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen staat op het 
werkblad en op het kaartje de tekst van 
Genesis 8:11.

God zei: ‘Als de regenboog in de wolken verschijnt,  
zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte.  

Die belofte geldt voor altijd.’ 

GENESIS 9:16-17
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’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.

GENESIS 8:11
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5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar
In de kerkdienst
-   gekleurde snoepjes (zoals Skittles of 

Smarties)
- een rond, plat bord met een rand
-  warm water

4-8 jaar
Om te beginnen
-  ballonnen in de kleuren van de regenboog

Of: 
-   kaartjes in de kleuren van de regenboog 

(meerdere kaartjes per kleur)

Om te doen
-  het werkblad
-  kleurpotloden

Om te doen
Per kind:
-  een wit T-shirt
-   een verfschort (of vuilniszak of oud 

overhemd)
-  een sponsje

En verder:
-   kindvriendelijke textielverf in de kleuren 

rood, oranje, geel, groen, blauw en paars
-  oude kranten
- water

Om te doen
-  drie even lange touwen

8-12 jaar
Om te beginnen
-  uit de Bijbel: Genesis 6:14-16
-  een meetlint

Bijbeltekst
-  een bijbel 

Om te doen, eerste opdracht
-  een vel papier 
-  een glas 
-  een teil of emmer met water

Om te doen, tweede opdracht
Per kind:
-  zeven groene stroken papier

En verder:
-   drie vellen papier, één met een A, één met 

een B en één met een C
- plakband


