kids en de Bijbel
Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Noach en de Ark
Er was een man die Noach heette en God liefhad. Noach en zijn vrouw
hadden drie zoons die al getrouwd waren: Sem, Cham en Jafet. Noach
vertelde hen over de Here God: dat Hij de aarde maakte, en de bloemen, bomen, vissen, vogels, dieren en daar goed voor zorgt. Daarom
moesten de mensen ook goed zorgen voor alles wat God gemaakt had.
Op een dag zei de Here God tegen Noach: “Jullie moeten een boot maken, zo groot dat de hele familie en een heleboel dieren erin passen,
want het gaat heel lang regenen.” Die boot heette ‘de Ark’. Na lang en
hard werken, ging Noach met de hele familie en met een heleboel dieren de ark in. Met natuurlijk heel veel eten en drinken voor al die mensen en dieren. En de Here God deed de deur achter hen dicht.
En toen ging het regenen. De hele dag, de hele nacht, een hele week,
een hele maand! Wat een regen! Er was zoveel dat de ark kon varen!
Toen het regenen na veertig dagen ophield, keek Noach naar buiten.
Hij zag alleen maar water. Geen boom, geen huis, geen berg! Net als
voordat de Here God de bloemen, bomen, dieren en mensen maakte.
In de ark hadden zij het heel druk met het zorgen voor al die dieren.
Na een paar maanden begon het te waaien. En door de wind ging het
water langzaam weg! Op een dag lag de ark stil op een hoge berg. Er
was weer land! Maar onderaan de berg was nog veel water! Noach liet
een vogel naar buiten: een raaf. Die was blij weer eens lekker te kunnen vliegen. Later liet Noach ook een duif naar buiten. Maar die kwam
gauw weer terug naar de ark, want zij kon geen eten vinden. Na een
poosje mocht de duif weer naar buiten en toen kwam zij terug met
iets in haar snavel: een blad van een boom! Hoera! Het water was eindelijk weg. Toen mochten de dieren allemaal naar buiten. Een hele
stoet. Aan het eind kwamen Noach en zijn familie. En ze hebben de
Here God hartelijk bedankt. Toen zagen zij een mooie regenboog. G.T.

Kleurplaat bij het Bijbelverhaal

Noach en de ark

Knutselen bij het Bijbelverhaal

Kleur of verf deze vogel. Knip alles uit. Prik of knip de zwarte lijntjes op de rug van de vogel uit
en vouw het stippellijntje. Schuif de vleugel door de openingen in de rug en klaar is je vogel.
Voor de leeuw heb je splitpennen nodig. Kleur of verf alles. Prik een gaatje in alle rondjes van de
kop, buik, staart en poten. Knip alles uit en zet de leeuw met splitpennen in elkaar. Papa of mama
wil je vast wel even helpen.
Als je deze Kids en de Bijbel wilt bewaren kun je ook een
kopie maken (je kunt de leeuw en de vogel dan meteen iets
groter maken).

Kleur de plaatjes.

Samen zingen

De regenboog
Heb je al gehoord van de regen, de regen?
Heb je al gehoord van de regenboog?
Hij is gemaakt door onze Heer.
Je ziet zijn kleuren na het slechte weer.
De boog is rood. De boog is oranje.
De boog is geel. De boog is groen.
De boog is blauw. De boog is paars.
(Melodie: De zevensprong)

RAADSELTJE
Op mijn rug mag je met mij mee.

Ik ben dan net een boot op zee.
Misschien vind je dat niet zo fijn.
Ze noemen mij het schip van de woestijn.
Ik ben geen reus, maar ook niet klein.
Wat zou mijn naam toch zijn?

Trek een lijn van 1 naar 2, van 2 naar 3, tot je bij 50 bent, en je hebt het raadseltje opgelost.
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