
 
 

 

 

 

 

 

 

 
HET VERHAAL OVER NOACH   

 

Alles wat er op aarde was, had God geschapen. Alles was goed in het begin. Maar de mensen gedroegen 

zich slecht. Ze waren oneerlijk en gemeen. God zag dat de negatieve gedachtes van de mensen steeds 

maar toenamen en zij steeds meer aandacht gingen geven aan deze gedachten. God voelde dat dit niet 

is zoals de wereld zou moeten zijn. God wilde opnieuw beginnen en terugdraaien wat eerder was 

geschapen.  

 

Er was een man die Noach heette. Noach was vriendelijk en eerlijk. Hij hield van God en God 

vertrouwde hem. Noach was iemand die zou doen wat juist was, ook als de mensen om hem heen hem 

probeerden te beïnvloeden met negatieve gedachtes.   

God zei tegen Noach: ”Ik wil opnieuw beginnen. 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. Er moet voldoende 

ruimte zijn voor dieren, van iedere soort een mannetje en een vrouwtje”, zei God. En Noach deed wat 

hem gevraagd werd. 

 

God stond op het punt om de aarde te laten overstromen, zodat alles wat op aarde was weg zou gaan en 

er ruimte zou komen voor een nieuw begin. Alleen dat wat veilig is ondergebracht in een ark zal mee 

kunnen werken aan het nieuwe begin. 

God zei tegen Noach: ”Zorg dat je over zeven dagen klaar bent, dan laat ik het regenen. Veertig dagen 

en veertig nachten lang. Ik ga de aarde schoonspoelen door een grote vloed.” 

Na zeven dagen zat Noach met zijn familie en de paren van alle diersoorten in de Ark. De hemel brak 

open en het begon te regenen. Er viel zoveel regen over de aarde dat het water hoger en hoger kwam te 

staan.  

 

Er was op het laatst niets meer te zien behalve water. Na veertig dagen en veertig nachten stopte het 

met regenen. Toen bleef de ark stil liggen op de berg Ararat. Noach opende een raam en liet een duif 

los. De duif ging op zoek naar land, maar kon niets vinden en vloog terug naar de ark. Na zeven dagen 

besloot Noach het nog eens te proberen en liet de duif weer los. Daar kwam de duif  terug gevlogen met 

iets in zijn snavel. Het was een olijftak. Dit was het teken voor Noach dat het water voldoende gezakt 

was.  

 

God zei: “Ga van de boot af samen met je familie en alle dieren. Dit is een nieuw begin voor de wereld. 

“ Noach deed wat hem gezegd werd. Hij bedankte God en God beloofde dat hij nooit meer de hele 

aarde onder water zou zetten om opnieuw te beginnen. Hij zei: ‘Als teken van mijn belofte, zie je een 

regenboog aan de hemel. Elke keer wanneer je deze boog aan de hemel ziet, zal ik denken aan mijn 

belofte aan jullie en alles wat leeft. Die belofte geldt voor altijd’. 

 


