
 
 

 

 

 

 

 

HET VERHAAL VAN NOAC H.  

 

Toen God de aarde had gemaakt, was hij eerst heel erg blij. Alles was prachtig mooi! De dieren, de 

planten en de mensen. Maar met de mensen ging het niet goed. Ze deden heel afschuwelijke dingen. 

God wilde opnieuw beginnen. Hij wilde de aarde schoonwassen met water. 

 

God zag dat Noach alles wel goed deed. God zei: “Het gaat niet goed. Maar jij doet het wel goed en 

daarom zullen jij en je gezin niet onder het water terecht komen. Wij maken een afspraak samen.” 

God zei tegen Noach: “Bouw een hele grote ark, een heel groot soort schip. En maak een plekje voor 

alle dieren. Van alle dieren komen er twee. Een mannetje en een vrouwtje.” Zo gebeurde het. Alle 

dieren kwamen naar de ark. Als laatste gingen Noach en zijn vrouw en zijn zonen en hun vrouwen aan 

boord. 

 

Buiten werd het steeds donkerder. Het begon te regenen. Het hield niet meer op met regenen! 

Langzaam overstroomde het water de aarde. De ark begon te drijven. En toen stopte de regen. 

Er begon een wind te waaien en het water begon naar één plek te stromen.  

 

Noach dacht: “Zou het al droog zijn buiten? Zou er al een stukje aarde zijn voor de dieren en voor 

ons?” Hij kreeg een slim idee! Hij nam een duif en liet deze los. Maar de duif kwam terug. Er was nog 

geen droog plekje op de aarde. Noach wachtte een aantal dagen. En hij opnieuw een duif los. De duif 

kwam weer terug, maar nu had ze een klein groen takje in haar snaveltje. “Nog even een paar dagen 

geduld,” dacht Noach. En toen hij voor de derde keer een duif los liet, kwam deze niet meer terug.  

 

Iedereen ging naar buiten en zocht een plekje op de wereld. Noach wilde God bedanken. Hij maakte 

een altaar, een soort tafel, en samen met zijn gezin zei hij: “Dank je wel God”. God hoorde het en zei: 

“Noach, dit zal ik nooit meer doen. Ik spreek met jullie af dat ik de aarde nooit meer helemaal onder 

water zet. Weet je hoe je dat kunt zien? Ik zet een regenboog aan de hemel. Elke keer dat je hem ziet, 

zullen we aan onze afspraak denken.” 

 

Op dat moment kwam er een regenboog aan de hemel met de mooiste kleuren die ze ooit gezien 

hadden.  

 
 


