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Dankend doorgaan 
gezinsmoment (thuis) / objectles (school en kerk) (4-14 jaar)  

rond het thema Noach en Dankdag 
 

Noach is ongeveer een jaar in quarantaine geweest in de ark. 
Al die tijd kon hij niet even naar buiten, maar was hij binnen. 

Totdat God zegt dat hij eruit mag. 

Wat doet Noach dan als eerste? 
En wat betekent dat voor ons? 

 
Binnenkomer 

- Zorg voor een aantal stofjes die sterk ruiken en die je in een kartonnen bekertje kunt doen 
(denk aan kruiden, een ui, vruchtensap, een schoonmaakmiddel of shampo en dergelijke) 

- Kies een vrijwillige proefpersoon. 
- Doe deze persoon een blinddoek voor en vraag hem of haar goed te ruiken. 

- Houd steeds een kartonnen bekertje voor en laat de proefpersoon aangeven wat hij ruikt.  
- Zet de bekertjes in de aangeboden volgorde neer en laat iemand de antwoorden 
opschrijven, zodat je die met elkaar naderhand kunt controleren. 

 

Bespreken 
- We deden net een proefje. Wat is een proef? (Je kijkt hoe iets werkt of wat iets is. Je test. 
‘Je doet onderzoek naar de juistheid of degelijkheid van iets’, zegt het woordenboek). 

- In de Bijbel staat dat God mensen be-proeft. Wat is dat? (God stelt mensen op de proef, Hij 

test hen, Hij toetst hen, Hij onderzoekt hen) 
- Hoe beproeft de HEERE? (Vaak door moeilijke dingen in het leven te laten komen. Abram 

die Izak moet offeren. Jozef die in de gevangenis komt. De Israëlieten in de woestijn. En 
dergelijke) 

- Wat is de bedoeling van de HEERE daarvan (zie Deuteronomium 8:2 of 13:3)? (‘…om te 
weten wat in uw hart was…’ (Deut.8:2). Deut.13:3 zegt: om te weten of ze de HEERE 
liefhebben met heel hun hart, Hem dienen en gehoorzamen) 
- Het Bijbelse woord voor beproeven of verzoeken heeft alles te maken met ruiken. Met 
eerbied gesproken: Gods ruikt aan ons leven. Brengen de moeilijkheden ons dichter naar 

Hem toe of juist bij Hem vandaan? 
- Je merkt dit ook bij Noach over wie we gaan lezen (of luisteren als je Zijn geschiedenis gaat 

vertellen – maak bij de voorbereiding gebruik van de achtergrondinformatie onderaan dit 
document). 

 

Bijbel 
Lees Genesis 8 vers 15-22 en 9 vers 12-14. Je kunt dit Bijbelgedeelte bespreken met behulp 

van de volgende vragen: 
1. Wie zegt dat Noach uit de ark mag (vers 15)? 

2. Hoe lang is Noach met zijn gezin in de ark geweest? (Bijbelverklaarders gaan uit van 
ongeveer een jaar) 
3. Ongeveer een jaar in quarantaine zonder dat je naar buiten kan… Hoe zal dat voor Noach 
geweest zijn?  
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4. Noach wacht op Gods tijd: wat kun je daarvan leren? 
5. Wat is het eerste wat Noach doet als hij uit de ark is (vers 20)? Wat zegt dit over Noach? 
6. Wat ruikt de HEERE (vers 21)? Wat ruikt de HEERE door dit offer aan het hart en leven van 
Noach? (Dat Noach de HEERE liefheeft met heel zijn hart en Hem wil dienen en voor Hem wil 
leven. De HEERE is blij met het geloof en de dankbaarheid van Noach (kantt.28)) 
7. Dankend gaat Noach door met zijn leven. Wat leert hij ons daarmee nu wij na corona 

Dankdag hebben? 
8. Naar Wie wijst het offer van Noach (Efeze 5:2)? Waarom hebben wij 
Hem nodig om God lief te hebben met heel ons hart, Hem te dienen en te 
leven zoals Hij wil? 
9. Wat belooft de HEERE (vers 21 en 22)? 
10. Welk teken geeft de HEERE daarbij (Gen.9:12-14)? 
11. Wat vertelt de regenboog ons?  
12. Wat leert de ark van Noach ons (zie ook gebed Doopformulier)? 
 

Bezig 
Een paar ideeën waar je zelf je keuze uit kunt maken: 
- Thuis: Maak een Bijbelse kijktafel bij de ark van Noach. 
Zie www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/kijktafels/ 
School: Maak indiviueel of gezamenlijk een collage met de ark van Noach, 
het altaar en de regenboog. 
- Geef de kinderen een kleurplaat van Noach of een bouwplaat van de 
ark.  
Zie www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/bijbelteksten/ 
- Maak een regenboog of altaar. Van de helft van een kartonnen bordje 
kun je vrij eenvoudig een regenboog maken door de verschillende kleuren 
van de regenboog er in de juiste volgorde op te verven.  
Maak een altaar door zelf een aantal stenen te stapelen (je kunt ook 
stenen tekenen of verven op wit papier en dat om een stukje wc-rol 
plakken) en er hout (lucifers of takjes) op te leggen. Van vliegerpapier of 

crêpepapier kun je oranje vlammetjes ertussen maken. Leg er een 
(speelgoed)dier op. 
- Leer met elkaar een Bijbeltekst. Bijvoorbeeld Genesis 7 vers 1a. Leerondersteuning vind je 
hier: www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis71a-leren/ 
Of Genesis 8 vers 20-21. Leerondersteuning vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis820-21-leren/ 
- Doe een proefje en ontdek een mini-regenboog. Een beschrijving van een dergelijk proefje 
vind je bijvoorbeeld op https://www.proefjes.nl/proefje/035 of 
https://www.waternet.nl/ons-water/leren-over-water/waternet-op-
school/waterfanaten/proefjes/regenboog-maken/ 

- Puzzels bij dit thema vind je bijv. op: https://www.jbgg.nl/kompas/thema-2013-2014/ 
Noach -10 en Noach +10 

 
Besluiten 

Rond dit Bijbelmoment af door een samenvatting te geven. Maak de toepassing naar deze 
tijd: hoe gaan wij door na corona? Waar wil jij de HEERE voor danken? 
Je kunt besluiten met een Bijbellied over Noach of met Psalm 121:4 of Psalm 131:4. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/kijktafels/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/bijbelteksten/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis71a-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis820-21-leren/
https://www.proefjes.nl/proefje/035
https://www.waternet.nl/ons-water/leren-over-water/waternet-op-school/waterfanaten/proefjes/regenboog-maken/
https://www.waternet.nl/ons-water/leren-over-water/waternet-op-school/waterfanaten/proefjes/regenboog-maken/
https://www.jbgg.nl/kompas/thema-2013-2014/


© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

Achtergrondinformatie 

-voor een preek (kerk), vertelling (school) of gezinsmoment (thuis)- 
 
INLEIDENDE OPMERKINGEN 
Jaartal: 

De zondvloed vond ongeveer in het jaar 2350 voor Christus plaats. 
Zondvloed: 

Heeft het woord zondvloed te maken met zonde? Het woord zondvloed komt in het Oude 
Testament niet voor. Daar staat:  vloed. In het Nieuwe Testament wordt deze gebeurtenis 

wel als zondvloed aangeduid (Mattheüs 24:38-39, Lukas 17:27 en 2 Petrus 2:5 en 3:6). Het 
woord op zichzelf herinnert niet aan de zonde. Het oorspronkelijke woord ‘zontvloed’ 
betekent grote vloed. 

Ark: 
Het Hebreeuwse woord wordt ook gebruikt bij het biezen mandje van Mozes. Verder komt 

het woord in de Bijbel niet voor. 
De ark was 300 ellen lang, 50 ellen breed en 30 ellen hoog volgens Genesis 6 vers 15. 
Uitgaande van 1 el van 45 centimeter is dat 135 meter bij 22 meter bij 13 meter. De 
maatverhouding van de ark is dan 30:5:3. Dit blijkt zeer goed bruikbaar te zijn voor schepen. 
Moderne mammoettankers worden volgens dezelfde maatverhouding gebouwd. 

Hoe lang in de ark? 
De ark heeft volgens Genesis 9:24 honderdvijftig dagen op het water gedreven. Het water 

was op de aarde vanaf de zeventiende dag van de tweede maand van het 600e jaar van 
Noachs leven (Genesis 7:11). Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark aan 
de grond (Genesis 8:4,5). Op de 27e dag van de tweede maand van het 601e jaar van Noachs 

leven was de aarde weer droog en gaf God de opdracht de ark te verlaten (Genesis 8:13,14). 
In totaal is Noach waarschijnlijk ongeveer 370 dagen in de ark geweest. 

Acht zielen: 
Hoe zit het met het woordje acht in 2 Petrus 2:5 en in het Doopformulier ‘de gelovige Noach, 
zijn acht zielen’. Hier wordt Noach zelf bij gerekend. In het Grieks staat in 2 Petrus dat Noach 
de achtste was. Er waren dus zeven anderen: zijn vrouw en zijn drie zonen met hun 
vrouwen.  

(On)bekeerd: 
Waren dit alle acht kinderen van God? En waren er onder de mensen die verdronken geen 
kinderen van God? De Bijbel geeft daar niet rechtstreeks een antwoord op. Laten we 

voorzichtig zijn met zwart-wit te stellen dat er alleen in de ark kinderen van God waren en 
daarbuiten niet. Later wordt Cham vervloekt… En of er onder al die verdronken mensen 
geen kinderen van God waren, weet de Heere alleen. Ook een kind van God kan in een ramp 
omkomen. Betrek hierbij 1 Petrus 4:6 met de kanttekeningen. Petrus spreekt hier van de 

verkondiging van het Evangelie aan hen die leefden in de tijd van Noach voor de zondvloed  
en de mogelijke uitwerking die dit gehad zou kunnen hebben. Kanttekening 21: ‘Immers 
blijkt hieruit, dat God daarom Noach hun tot een prediker heeft gezonden, om hen tot 
bekering te noden, opdat, zo hun lichamen vergingen, ten minste hun zielen behouden 
werden’.  

Waar is de ark gebleven? 
Op de „bergen van Ararat”, bleef de ark vast zitten (Genesis 8:4). Bijbelverklaarders denken 
aan het gebied op de grens van Turkije en Armenië. Er is nu ook een bergtop die Ararat heet, 
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maar deze kreeg pas veel later die naam. De Bijbel zegt niets over wat er met de ark is 
gebeurd. Wetenschappers zoeken met enige regelmaat nog naar de ark. Sommige 
Bijbelverklaarders suggereren dat Noach het hout van de ark gebruikt heeft voor een huis, 
voor zijn werk of voor het offeren, maar daarover zegt de Bijbel niets. 
Lijnen naar andere Bijbelgedeelten: 
- Jesaja 54 vers 9 

- Mattheüs 24:37-38 en Lukas 17:16-17 
- Hebreeën 11:7 
- 1 Petrus 3:20-21, 1 Petrus 4:6 en 2 Petrus 2:5 
Lijnen naar de doop: 
- Doopformulier: ‘Gij Die naar Uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld 
met den zondvloed gestraft hebt, en den gelovigen Noach zijn acht zielen uit Uw grote 
barmhartigheid behouden en bewaard (…) door hetwelk de Doop beduid werd; wij bidden U, 
bij Uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadiglijk wilt aanzien…’  
- Zoals Noach en de zijnen in de ark door het water heen werden gered, zo redt de doop ook. 
Niet de doophandeling zelf, maar dat wat de doop werkelijk betekent en laat zien: behouden 
door het geloof in Christus.  
- Matthew Henry: ‘De tijdelijke redding in de ark was een type; het antitype daarvan is de 
eeuwige redding der gelovigen door den doop.’ 
 
BIJBELGEDEELTE 
Vers 20: Brandoffer 
- werd dagelijks geofferd in de tabernakel/tempel (Exodus 29:38). 
- was een vrijwillig offer (naar behoefte) om God te bidden of te danken (Leviticus 1). 
-  was in zijn geheel voor God, alles werd verbrand, behalve de huid. 
- de bedoeling was een aangename geur voor de HEERE: de Vader wordt verheerlijkt. 
- heenwijzing naar Christus: ‘Vader, Ik heb U verheerlijkt op de aarde’ (Johannes 17).  
- Gods kinderen zijn ‘begenadigd in de Geliefde’ (Efeze 1:6), aangenaam voor God door Hem. 
Zowel het brandoffer als het zondoffer (verplicht offer na concrete zonde) belichten een 
aspect van het werk van Christus. Je zou kunnen zeggen dat het zondoffer negatief is (bevrijd 

worden van de vloek van de zonde) en het brandoffer positief (bevrijd zijn tot zegen, tot heil, 
tot de erfenis). In het zondoffer gaat het om de reiniging en de redding van zondaren. In het 
brandoffer om de verheerlijking van God de Vader. 
Vers 21: Lieflijke reuk 
- Letterlijk staat er in het Hebreeuws: rook van de rust, of rustmakende rook. Kanttekening 
29: “Te weten: de mens met God verzoenende en in rust of vrede stellende, niet door de 
eigen kracht van het offer, maar door de betekenende offerande van onze Heere Jezus 
Christus waardoor alleen een eeuwige verzoening verworven is (Hebr.9:12-13).” 
Genesis 9 
Vers 13: Regenboog 
In de natuur is de regenboog een teken van regen. De HEERE geeft een bijzondere betekenis 
aan dit natuurlijke teken. Hij stelt hier de regenboog als bewijs/teken dat de wereld door 
regen en een wereldwijde vloed niet meer zal vergaan. 
Vers 15: Geen vloed 
Dit wil niet zeggen dat er geen overstromingen zullen zijn (zoals we regelmatig kunnen 
merken in de wereld), maar dat God niet weer zo’n watervloed geeft als hier waardoor heel 
de aarde met water bedekt is en alle mensen en dieren sterven. 


