
 
 

 

 

 

 

HET VERHAAL VAN NOAC H 

 

Alles was goed en mooi. Alleen de mensen deden oneerlijk en gemeen. Ze dachten alleen aan 

zichzelf. God wilde opnieuw beginnen met de mensen. Er was één man, Noach, die was wel 

vriendelijk en eerlijk.  

God zei tegen Noach: “Ik wil opnieuw beginnen, wil jij mij helpen?” “Wat moet ik doen?”, vroeg 

Noach. “Ik wil, dat je samen met je zonen, een ark bouwt. Een reusachtige boot, waarin jij met je 

vrouw, je zonen en hun vrouwen kunt wonen,” zei God. Noach deed wat hem gevraagd werd. 

De ark moest heel groot worden met een grote deur aan de zijkant van de boot want alle dieren 

moesten mee. God had gezegd dat er van alle dieren een mannetje en een vrouwtje mee moesten.  

Noach moest ook zorgen voor genoeg te eten aan boord. Hij wist niet wat er ging gebeuren maar hij 

deed wat God vroeg. Op een dag zei God tegen Noach: “Zorg dat je over zeven dagen klaar bent, dan 

laat ik het regenen. Veertig dagen en veertig nachten lang.”  

Zeven dagen later zat Noach met zijn familie en alle dieren in de ark en de deur was dicht. Toen 

begon het te regenen. Het water kwam hoger en hoger. Eerst overstroomde de rivieren, daarna 

kwam het water zo hoog dat je de bomen niet meer kon zien. Op het laatst waren de zelf de bergen 

verdwenen. Er was niets meer te zien, behalve water.  

Na veertig dagen en veertig nachten stopte het met regenen. Het water begon te zakken. De ark lag 

stil tussen de bergen. God zei: “Ga van de boot af samen met je familie en alle dieren. Dit is een 

nieuw begin voor de wereld.” Noach deed de deur open en alle dieren liepen de ark uit, het droge 

land op.  

God zei: “Ik beloof het aan jullie en alles wat leeft en voor altijd dat ik de wereld nooit meer helemaal 

zal overspoelen met water. Daarom maak ik een regenboog aan de hemel. De regenboog betekent 

dat wij deze afspraak hebben. Als je de regenboog aan de hemel ziet, dan denken we aan onze 

afspraak.” 

 


