
      

 

Week 42-43 

 
Bouwsteen: Het teken aan de hemel 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Noach 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Een regenboog tekenen 
 
 
 
 

 
 
ELEMENT 

Het water overspoelt de aarde. 

 
INTRODUCTIE  

God ziet dat het niet goed gaat op de aarde. Hij wil alles laten overstromen om de slechte mensen te vernietigen. 

God heeft spijt na de overstroming. Hij laat een regenboog aan de hemel verschijnen als teken dat dit nooit meer zal 

gebeuren.  

 

 
 
HET VERHAAL OVER NOACH 

Naar Genesis 6:5-9 en 17 
 

Vertel het verhaal. 
 
 
 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Noach 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Wit papier 

 wasco, pastelkrijt, potloden, stiften of 

(water)verf.  

 Spiegeltjes, prisma’s of stukjes glas 

 

 

Week 42-43: Noach 

 

Het teken aan de hemel 

 



 

 

 

 

Tip:  
Heeft u moslim kinderen in de klas? Vertel ze dan dat dit verhaal ook in de Koran geschreven staat. 
Het verschil is dat niet alleen het gezin van Noach wordt gespaard maar ook andere mensen die goed zijn en willen 
luisteren naar God.  

 

 
 
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: 

 God stuurt heel veel water dat alles verwoest.  

 Waarom wil God opnieuw beginnen?  

 Waarvan is de regenboog een teken?  

 

 

Ervaringsvragen: 

 Ben jij wel eens met iets gestopt om opnieuw te beginnen?  

 Vertel eens.. 

 Heb je toen iets speciaals gedaan, gemaakt of gegeven  

 als herinnering? 

 Heb je wel eens één of meerdere regenbogen gezien?  

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 God had spijt dat hij mensen heeft gemaakt. Wat vind je daarvan? 

 Wat zou Noach wel gedaan hebben en de andere mensen niet? 

 Zou God vandaag tevreden zijn als hij naar de mensen kijkt? 

 Waarom denk je dat God een regenboog heeft gekozen als teken? 

 Wat betekent de regenboog voor jou?  

 

 
OP VERHAAL KOMEN  

 
Regenbogen maken  
 
Een regenboog is geweldig om te zien met alle kleuren die in elkaar overvloeien. Zo mooi! Zo bijzonder! Soms voel 
je van binnen hoe mooi je het vindt. 
 
Laat de leerlingen proberen de zon te vangen met hun spiegeltjes, prisma’s of stukjes glas, zodat de kleuren van de 
regenboog te zien zijn op het plafond of op de muren.  
 
Als er geen zon is bedenk dat samen met de kinderen welke kleuren er te zien zijn. Zoek op internet naar 
regenbogen bij afbeeldingen en bekijk deze samen. 
 
Geef de leerlingen een vel papier met tekenmateriaal naar keuze en laat ze hun eigen regenboog maken.  
 
Extra:  
https://www.youtube.com/watch?v=RWt-i0NkMRw 
Link naar het lied over Noach waarin het verhaal verteld wordt.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RWt-i0NkMRw

