
      

 

Week 42-43 

 
Bouwsteen: De Regenboog 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Noach 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Onze regenboog 

 

 
 

 
 
ELEMENT 

God belooft nooit meer de aarde onder water te zetten. De regenboog herinnert ons aan die belofte. 

 
INTRODUCTIE  

Sommige mensen nemen het verhaal van Noach letterlijk. Er zijn al vele expedities geweest die zochten naar de ark. 

Deze zou op de berg Ararat liggen. Wij bekijken het verhaal anders. Er zit zeker waarheid in maar dan op een ander 

gebied. Het gaat om de wereld die God heeft gemaakt. De wereld die goed is en waarin alles klopt. De mens brengt 

schade toe aan de wereld. God wil graag opnieuw beginnen. Maar belooft na de zondvloed dat hij dit nooit meer zal 

doen. Als we de regenboog zien kunnen we denken aan dit verhaal. Wie weet inspireert het ons om iets beter ons 

best te doen.  

 
HET VERHAAL OVER NOA CH 

Naar Genesis 6:5-9 en 17 
 

Vertel het verhaal 

 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Kaïn en Abel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Water. 

 Verf (Ecoline of waterverf). 

 Papier. ( 1 vel per leerling of een heel groot vel) 

 Stift. 

 

Noach 

 

De Regenboog 



 

 

 

 

 
 
 
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: 

 Toen Noach met zijn gezin op het nieuwe land stond, bedankte hij God. Waarvoor bedankte hij God?  

 God beloofde Noach iets? Wat was dat? 

 Hoe zou Noach herinnerd worden aan die belofte? 

 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij weleens iets beloofd?  

 Houd je je dan ook aan die belofte? 

 Waarom is het belangrijk dat je iemand kan vertrouwen? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 De regenboog is een teken van wat God beloofd heeft. Wat doen wij mensen als we iets beloven?  

 Waarom geeft God de regenboog als teken, denk je? 

 Zou God zich voor altijd aan zijn belofte houden? Waarom? 

 Gedragen mensen in de wereld zich nu wel goed? 

 Wat zou God nu kunnen doen? 

 De regenboog herinnert ons aan de belofte. Zou ons dat kunnen helpen? Hoe? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  
 

Onze regenboog 

Klassikale activiteit  

 

 De leerlingen maken een regenboog van waterverf of ecoline.  

 Bij de ecoline kun je zeep doen voor een bijzonder effect. 

 Laat de kinderen bij de kleuren begrippen bedenken die bij de belofte van de regenboog passen.  

 Schrijf ze (voor de kinderen) op de verf/ecolinetekening erbij.  

 
 


