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Ontwikkeld door Karen Holford (FM, TED) Departement Jongeren & Gezinnen

“Als ik de boog in de wolken zie 
verschijnen, zal ik denken aan het 

eeuwigdurende verbond tussen God en 
al wat op aarde leeft.” Genesis 9:16
Bedenk een leuke manier om samen 
deze bijbeltekst te leren. Een verbond is 

een speciale belofte.

Noach en zijn gezin deden er 
samen 120 jaar over om de ark te 
bouwen. Wat een geweldige klus! 
Wat kunnen jij en je gezin heel 
goed samen? Bedenk iets wat 
jullie samen kunnen doen om te 
zorgen voor de aarde of om 
de mensen in je omgeving de mensen in je omgeving 

te helpen.

Bedank God voor een dier 
beginnend met elke letter van het 
alfabet. En gebruik een woord om 
dat dier te beschrijven dat ook 
met dezelfde letter begint: “Dank 
u God voor actieve apen, bruine 
beren, charmante coyotes, 
dolblije doljnendolblije doljnen…” enz.

Noach zond een duif uit die terug 
kwam met een olijftakje. De duif 
gaf zijn gezin de hoop dat ze snel 
de ark konden verlaten. Gebruik 
wit papier om voor iedereen een 
duif te maken. Schrijf op de duiven 
de dingen waar jullie op hopen en 
hang hang ze ergens op waar ze jullie 
inspiratie en moed geven.

Zoek al de speelgoed 
dieren in je huis en kijk of 
je er paren van kunt 
maken. Kun je 7 reine 
dieren vinden, zoals 7 
schapen of 7 koeien?

Kijk of je kleurige vruchten 
en groenten kunt vinden thuis. 

Maak er een eetbare 
regenboog van die je 
samen kunt opeten.

Tijdens de vloed was er veel water 
op de aarde. Drink wat water en 
bedank God dat jij genoeg water 
thuis hebt. Bedank hem voor 12 
manieren waarop jij water 

in huis gebruikt.

Bedank om de beurt God voor 
sommige van de rode dingen die hij 
heeft gemaakt. Daarna voor dingen 
die oranje, geel, groen, blauw, 
donkerpaars en lichtpaars zijn. 
KKijk of je dingen in de kamer ziet 
met die kleuren en bedank Hem 
daarvoor. Of verzamel kleine 
dingetjes die de verschillende 

kleuren van de 
regenboog hebben.

Kun je je voorstellen hoe het was om in de ark 
te leven en iedere dag voor de dieren te 
zorgen? Hoe zouden jij en je gezin voor de 
beesten in een drijvende dierentuin zorgen?
Wat zou het ergste zijn van het leven en werken 
op de ark, en wat zou volgens jou het leukste 

zijn?


