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Noach wie in man dy't
God oanbea.  Alle oaren
haatsje en net oan God. 
Op in dei sei God wat 

skokkend. 



"Ik sil dizze goddeleaze
wrâld ferneatigje," 
sei God tsjin Noach. 
"Allinne dyn famylje
sil wurde bewarre."



God warskôge Noach dat in 
grutte floed soe komme en
de ierde bedekke.  



"Bou in houten arke, in boat grut
genôch foar jo famylje en in 
protte bisten," krige Noach

opdracht. God joech Noach
krekte ynstruksjes. Noah 

krige it 
drok!



Minsken makken
wierskynlik
bespot doe't
Noach

ferklearre
wêrom't hy
in arke makke. 



Noach bleau
bouwen. 

Hy bleau ek
minsken oer
God fertelle. 
Nimmen harke.



Noach hie grut fertrouwen.  Hy leaude
God ek al wie der noch nea rein fallen.  

Al gau wie de arke klear
om mei foarrieden
laden te wurden.



No kamen de bisten. God brocht sân
fan guon soarten, twa fan oaren.  



Fûgels grut en lyts, beesten lyts en
heech makken har wei nei de arke.



Miskien rôpen de minsken beledigingen
nei Noach doe't er de bisten laden. 
Se hâlde net op mei sûndigje
tsjin God. Se fregen net 
om de arke yn te gean.



Uteinlik
wiene alle
bisten en fûgels
oan board. "Kom yn 'e 
arke," noege God Noach
út. "Jo en jo famylje."



Noach, syn
frou, syn
trije soannen
en har froulju
gongen de arke yn. 
Doe die God de doar ticht!



Doe kaam de rein. 
In grutte bui wiete 
de ierde fjirtich 
dagen en nachten.



It wetter 
streamde oer 
stêden en doarpen. 
Doe't de rein ophâlde, stiene 
sels de bergen ûnder wetter. 
Alles wat lucht ynademe stoar.



Doe't it wetter omheech
kaam, sweefde de arke
boppe. It kin fan binnen
tsjuster west hawwe, 
miskien hobbelich, en

miskien sels eng. Mar 
de arke beskerme
Noach foar de floed.



Nei fiif moannen fan 
oerstreaming stjoerde God in 
droege wyn.  Stadich kaam de 
arke heech yn 'e bergen fan 

Ararat te
lizzen. 



Noach bleau noch
fjirtich dagen binnen
doe't it wetter sakke.



Noach stjoerde in raaf en in douwe út
it iepen finster fan 'e arke. Net fûn
in droech skjin plak om te rêsten, de 
douwe werom nei Noach.



In wike letter 
besocht Noach it 
nochris. De douwe
kaam werom mei in nij
oliveblêd yn 'e bek. 
De folgjende wike wist
Noach dat de ierde droech wie, 
om't de douwe net weromkaam.



God fertelde Noach dat it tiid wie om 
de arke te ferlitten. Tegearre
laden Noach en syn húshâlding

de bisten út.



Hoe tankber moat Noach har field 
hawwe! Hy
boude in alter 
en oanbea God 
dy't him en syn
famylje rêden hie
fan 'e skriklike
oerstreaming.



God joech
Noach in 
prachtige
belofte. 

Nea wer soe
Hy in floed
stjoere om 

minsklike sûnde
te oardieljen. 



God joech
in grutte
oantinken oan
syn belofte. 

De reinbôge
wie it teken

fan Gods belofte.



Noah en syn
famylje fûnen in 
nij begjin nei de 
oerstreaming. 



Yn 'e rin fan'e
tiid hawwe syn neiteam de 
hiele ierde opnij befolke. 
Alle folken fan 'e wrâld
kamen fan Noach en

syn bern.



Noach en de Grutte Wetterfloed

In ferhaal út Gods Wurd, de Bibel,

wurdt fûn yn

Genesis 6-10

“De yngong fan Jo Wurden jout 
ljocht.” Psalm 119:130



It ein



Dit Bibelferhaal fertelt ús oer ús
prachtige God dy't ús

makke hat en dy't wol dat jo Him kenne.

God wit dat wy minne dingen dien hawwe, 
dy't Hy sûnde neamt. De straf foar sûnde
is de dea, mar God hâldt fan dy safolle Hy
stjoerde syn iennichste Soan, Jezus, om te
stjerren oan in krús en wurde straft foar
jo sûnden.  Doe kaam Jezus wer ta libben

en gie nei hûs nei de himel!  As jo yn Jezus
leauwe en Him freegje om jo sûnden te

ferjaan, sil Hy it dwaan!  Hy sil komme en
libje yn jo no, en jo sille libje mei Him foar

altyd.



As jo leauwe dat dit de wierheid is,
sis dit dan tsjin God:

Dear Jezus, ik leau dat Jo binne God, en
waard in man om te stjerren foar myn

sûnden, en no libje Jo wer.  Kom asjebleaft
yn myn libben en ferjou myn sûnden, sadat
ik no nij libben kin hawwe, en op in dei gean
om foar altyd by Jo te wêzen.  Help my om 

Jo te folgjen en foar Jo te libjen as jo 
bern.  Amen.

Lês de Bibel en praat elke dei mei God!  
Johannes 3:16
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