
      

 

Week 42-43 

 
Bouwsteen: Wat is er nodig 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

 

   

 Het verhaal over Noach 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Wat is er nodig? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ELEMENT 

God geeft Noach de opdracht een ark te bouwen. God zorgt er voor dat alles mee gaat om opnieuw te kunnen 

beginnen. 

 
INTRODUCTIE  

Mensen hebben op onze wereld negatieve en treurige dingen gemaakt en gedaan. Honger, armoede, 

machtsmisbruik, milieuvervuiling zijn er door de mens. Maar we hebben ook prachtige dingen gemaakt, vrede 

gesticht, mensen gered, met liefde gezorgd.  

Stel dat God opnieuw zou willen beginnen in onze tijd, wat zou er dan mee moeten op een ark om na een grote 

overstroming opnieuw te beginnen. Dit kunnen mensen, dieren en/of spullen zijn maar ook waardes of begrippen. 

Wat is/wie zijn het waarop we onze wereld willen opbouwen? 

 Groep: 7-8 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Noach 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Eierdozen 

 Lijm/touw 

 WC-rollen 

 Bruine verf (optioneel) 

 Restpapier om figuren of symbolen van te 

maken. 

 

 

 

Week 42-43: Noach 

 

Wat is er nodig 

 



 

 

 

 

 
 
HET VERHAAL OVER NOACH 

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.  

 

Tips bij het gesprek 
 

Verhelderingsvragen: 

 Wat moet Noach doen van God? 

 Wat/wie gaan er allemaal in de ark? 

 Waarom is er een ark nodig? 

 Waarom wil God opnieuw beginnen? 

 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij weleens ervaren dat dingen niet kloppen in deze wereld, zo ja wat dan? 

 Moest jijzelf weleens opnieuw beginnen? In welke situatie? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Is het goed om opnieuw te beginnen of kun je dat beter niet doen? 

 Waar heeft de nieuwe wereld de meeste behoefte aan? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  
 

Wat is er nodig? 

Individueel of in groepjes 

 

 De leerlingen kunnen ieder een eigen ark maken of in groepjes. 

 De leerlingen krijgen 30 minuten om het te maken. 

 Laat kinderen zelf bedenken hoe ze die boot gaan maken en dit met elkaar overleggen.  

 Ze overleggen ook wat ze mee willen nemen naar de nieuwe wereld. Ze tekenen kleine tekeningetjes die ze 

later op de boot plakken. 

 Geef ruimte aan het creatieve proces zolang ze rekening houden met de opdracht en de tijd in de gaten 

houden.  

 De boot moet met een zekere toewijding en haast worden gemaakt, gezien het verhaal.  

 Bij de start van de opdracht is het belangrijk dat je ook aangeeft dat het binnen de tijd (kijk hier scherp 

naar) moet en dat even rustig nadenken de helft van het werk is. Ook Noach kreeg maar beperkt de tijd: 'De 

vloed komt eraan, rust zal je redden'.  

 Als ze klaar zijn denken ze na over wat ze willen vertellen over de dingen die op hun ark staan en waarom ze 

die meenemen. Dit gaan ze elkaar vertellen in een enthousiaste pitch.  



 

 

 

 

 Het maken van een ark kun je zo makkelijk of moeilijk als je zelf wilt. Het materiaal voor een makkelijke 

ark is opgenoemd bij ‘zelf toevoegen’. 

 

Afsluiting: 

Individueel of in groepjes: 

 De leerlingen 'pitchen' wat ze op de ark hebben gezet en waarom dit nodig is op opnieuw op de ze wereld te 

beginnen. Na de pitch kunnen ze vragen stellen aan elkaar.  

 

 Tijdens deze pitch van maximaal 1 minuut gaat er het erom dat de leerlingen weten waarom ze juist hun 

keuzes hebben gemaakt en waarom. 

 

 Als je een grote groep hebt dan kun je kiezen om de presentaties niet achter elkaar te houden maar door de 

dag/week heen. 

 

 Als de presentaties worden afgesloten, kun je misschien met de groep een conclusie trekken; Wat gaat er 

zeker mee richting een nieuw begin? 

 


