
      

 

Week 42-43 

 
Bouwsteen: De Ark 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Noach 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: We maken een ark 

 

 

 

 
 

 
 
ELEMENT 

God vraagt Noach een ark te bouwen 

 
INTRODUCTIE  

Dit is een verhaal dat ons veel vertelt. De wereld is nog maar net begonnen of de mensen maken er een puinhoop 

van. Eerst waren er al problemen met Adam en Eva, daarna met Kain en Abel. God kijkt naar de mensen en vindt 

het project niet geslaagd. Hij wil opnieuw beginnen en bedenkt iets rigoureus. Gelukkig zijn er ook nog een paar 

mensen die wel zuiver leven. Daarmee wil hij opnieuw beginnen. Het is dus niet helemaal verloren. Sommige 

mensen lezen dit verhaal letterlijk. Dat doen wij bij Houvast niet maar het verhaal draagt wel veel herkenbaars in 

zich. Hoe vaak willen wij wel niet opnieuw beginnen! En als we God zouden zijn, zouden we nog steeds zien dat 

sommige mensen heel slechte dingen doen met grote gevolgen. Gelukkig zijn er ook nog steeds mensen die zich 

sterk maken voor het goede.   

 

 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Kaïn en Abel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Een leeg pak melk oid per leerling 

 Gekleurd en wit Papier 

 Verjaardag strook of groot vierkant blad 

 Lijm en stiften 

 Eventueel plaatjes van dieren om op de ark te 

plakken 

 

Noach 

 

De Ark 



 

 

 

 

HET VERHAAL OVER NOA CH 

Naar Genesis 6:5-9 en 17 
 

Vertel het verhaal 

 
 
 
IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  
 

 Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

 Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

 Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 
Verhelderingsvragen: 

 Welke opdracht kreeg Noach van God? 

 Waarom moest Noach een ark bouwen? 

 Hoe wist Noach dat hij de ark verlaten kon en dat er weer land droog was? 

 

Ervaringsvragen: 

 God was heel verdrietig omdat de mensen verkeerde dingen deden. Wanneer ben jij verdrietig als er iets 

niet gaat zoals je had gehoopt? 

 Wil je ook weleens iets overnieuw doen als het de eerste keer mis is gegaan? 

 Gaat het de tweede keer vaak beter? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Noach probeerde zo goed mogelijk te leven. Kan iemand iets noemen wat bij een goed leven hoort?  

 Leg eens uit waarom je dat noemt? 

 Van welke goede dingen word jij blij? 

 Hoe zou God nu naar de wereld kijken? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 

We bouwen de ark. 

Klassikale activiteit 

 

Knutselopdracht: We maken een ark van een pak melk.  

 

Beplak het pak melk en doe de verjaardag strook om het pak heen zodat het pak voor en achter een punt krijgt. 

De kinderen kunnen de ark versieren met dieren. En een regenboog.  

 

Je kunt ook een ark bouwen door de kinderen een hoedje van papier te laten vouwen. In dat geval heb je een 

vierkant blad nodig, dat zo groot als mogelijk is.  

 


