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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.
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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!

je hebt nodig:
* een vel papier  * een glas  * een teil of emmer met water

Maak een prop

van het papier.

1
Duw de prop

onder in het glas.

2
Houd het glas op z’n kop

en duw het onder water.

3
Haal het glas weer boven water

en pak het papier uit het glas.

4
Voel maar aan

het papier!

5

DROOG IN HET WATER?

De aarde was heel lang nat door 
al het water. Gelukkig werd de 
aarde na een lange tijd weer 
droog en kon Noach eindelijk uit de boot 
komen. Eerder niet, want alles wat je in 
water doet, wordt nat. Of toch niet? 
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WIE WACHT HET 

MINST?

In de kinderdienst geldt bij deze quiz: 
het minste wachten = de meeste groene 
‘blaadjes’ of ‘takjes’ = winnen. Maar je 
kunt deze quiz ook zelf doen! Weet jij het 
antwoord op de vragen? 

Voor de quiz hoef je het verhaal niet heel 
goed te kennen. Je kunt ook naar de 
antwoorden raden. En bij elke vraag staat 
waar je in de Bijbel kunt spieken.  

1.  Hoe lang was de boot van Noach? (Genesis 6:15) 
A 50 meter 
B 100 meter 
C 150 meter 

2.  Hoeveel verdiepingen had de boot?  
(Genesis 6:16) 
A geen 
B 2 verdiepingen 
C 3 verdiepingen

3.  Hoe oud was Noach toen de grote overstroming 
kwam? (Genesis 7:6) 
A 500 jaar 
B 600 jaar 
C 700 jaar

4.  Hoeveel mensen gingen er in totaal in de boot? 
(Genesis 7:13) 
A 7 mensen  
B 8 mensen 
C 10 mensen

5.  Hoelang bleef het regenen? (Genesis 7:12) 
A 25 dagen en nachten  
B 35 dagen en nachten 
C 40 dagen en nachten

6.  Hoe hoog stond het water boven de bergen? 
(Genesis 7:20)  
A 7 meter 
B 11 meter 
C 14 meter

7.  Hoelang stond de aarde in totaal onder water? 
(Genesis 7:24) 
A 150 dagen 
B 175 dagen 
C 200 dagen

8.  Hoeveel keer liet Noach vogels los om te kijken of 
de aarde al droog was? (Genesis 8:7-12) 
A 2 keer  
B 4 keer 
C 7 keer 

Quizvragen

Zo kun je zien of je de antwoorden goed hebt:

Als je de getallen uit alle goede antwoorden bij 

elkaar optelt, krijg je een getal van drie cijfers. 

Tel de cijfers van dit getal ook weer bij elkaar 

op. Doe dat nog een keer met het getal dat je 

nu krijgt (twee cijfers). Als je alle vragen goed 

hebt beantwoord, is het antwoord op deze som 

hetzelfde als het aantal vragen van de quiz. 


