
© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

De boog van God en de vlag van mensen 

- Bijbelmoment voor gezin, school en kerk (5-15 jaar) - 
 

Je loopt met kinderen in de stad. 
Ze zien een regenboogzebrapad of een regenboogvlag. 

Hoe leg je uit wat dit is? 

 
 

Binnenkomer 
Laat natuurfoto’s van de regenboog zien of doe een proefje waarbij je zelf de kleuren van de 
regenboog door middel van licht en water laat zien. Een beschrijving van een dergelijk 
proefje vind je bijvoorbeeld op www.proefjes.nl/proefje/035 of www.waternet.nl/ons-
water/leren-over-water/waternet-opschool/waterfanaten/proefjes/regenboog-maken/ 
 

Bespreken 
1. Waar in de Bijbel horen we de allereerste keer over de regenboog? (Bij Noach – we gaan 
er straks over lezen) 

- Hoeveel kleuren heeft de regenboog? (Zeven kleuren: rood, oranje, geel, groen, 
blauw, paars, violet) 

- Wat weet je over het getal 7 in de Bijbel? (Het is het getal van God, het getal van de 
volmaaktheid, het getal dat laat zien dat alles helemaal goed is) 

2. Tegenwoordig zie je soms een regenboogvlag of een regenboogzebrapad. Heb je die 
weleens gezien? 

- Weet je waarom die er zijn? (De Bijbel zegt dat als een man gaat trouwen, hij dat 

met een vrouw doet. Tegenwoordig zijn er ook mensen die vinden dat een man met 
een man kan trouwen of een vrouw met een vrouw. Er zijn ook mannen die zich als 
een vrouw voelen of vrouwen die zich als een man voelen en hun lichamen willen 
veranderen. Om aandacht voor deze mensen te vragen, is de regenboogvlag 
gemaakt) 
- Hoeveel kleuren zie je bij de regenboogvlag of bij een regenboogzebrapad? (Zes 
kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, paars) 
- Wat weet je over het getal 6 in de Bijbel (Het is het getal van de mens, het getal van 
onvolmaaktheid en zonde, van moeite en verdriet) 

 

Bijbel erbij 
- Lees Genesis 9 vers 8-15 en bespreek deze verzen met behulp van het volgende: 

Het is net na de zondvloed. Noach en zijn familie zijn net uit de ark. Noach bouwde 
een altaar voor de Heere en dat gaat de Heere met Noach praten. 

 1. Waarom liet God de zondvloed komen (Genesis 6 vers 5)? 
 2. Wat belooft God aan Noach (vers 11)? 
 3. Hoe noem je zo’n afspraak die God met mensen maakt (vers 9)? 
 4. Welk teken geeft God bij dit verbond (vers 13)? 

5. Waaraan kun je dus denken als je de regenboog ziet? (Aan de trouw van God over 
mensen. Hij heeft beloofd dat de aarde niet meer door water zal vergaan) 
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- Lees Romeinen 1 vers 18 en 26-28 en bespreek deze verzen met behulp van het volgende: 
Paulus schrijft een brief aan de kerk van Rome. Daar wonen weinig christenen in een 
grote heidense stad vol zonde. 
1. Over welke mensen heeft Paulus het in vers 26 en 27? 
2. Door de zondeval in het Paradijs is er moeite, verdriet en pijn op deze wereld 

gekomen. Het kan zijn dat een man merkt dat hij niet van een vrouw gaat 

houden, maar van een man. Wat mag hij niet van Paulus? 
3. Misschien ken je mannen of vrouwen bij wie dit zo is. Hoe wil de Heere dat wij 

met hen omgaan? Welk voorbeeld gaf de Heere Jezus (Mattheús 11 vers 19) ons 
om na te volgen? 

4. Je hoort het woord ‘homo’ weleens als scheldwoord gebruiken. Waarom mag je 
daar nooit aan meedoen? 

5. Aan welke mensen kun je dus denken als je een regenboogvlag of 
regenboogzebrapad ziet? Hoe moet je aan hen denken? Wat leert de regenboog 
van God daarover? 
 

Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de verwerking: 
1. Je kunt jongere kinderen de kleurplaat laten kleuren die je hieronder vindt. 
2. Je kunt oudere kinderen een kaart laten handletteren over de regenboog als teken van 
Gods trouw. 
3. Laat elk kind op de helft van een kartonnen bordje een regenboog verven en maak een 
mobile van al deze regenboogbordjes. Schrijf er eventueel een Bijbeltekst bij. 
4. Leer met elkaar Klaagliederen 3 vers 22-23 of met jongere kinderen alleen vers 23b. Je 
kunt ook kiezen voor Psalm 100 vers 5. Praat over de betekenis van deze tekst(en) met 
elkaar door. 
5. Leer of zing met elkaar een Bijbellied over Gods trouw (Groot is Uw trouw, o Heer’ 
bijvoorbeeld) of Psalm 93 vers 4 of Psalm 100 vers 4.  
Een Psalmkaart met uitleg vind je hier: www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-93-vers-4-
kleurplaat/ 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-100-vers-4-kleurplaat/  
 

 
 

Besluiten 
Laat de kinderen samenvatten wat je hebt geleerd over de regenboog van God en de vlag 

van mensen. Besluit met het zingen van Psalm 89 vers 1, 93 vers 4 of 100 vers 4. Dank God 
voor Zijn trouw over alle mensen op aarde, ondanks de zonde van mensen. Bid om 

vergeving, om geloof in God en gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Vraag ook om Zijn zorg 
over mensen die anders geaard zijn.  

UW TROUW  
is groot 
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Klaagliederen 3 vers 22-23 

 

 

        


