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God gaf Noach 
een wondermooie 
belofte. Nooit 
meer zou hij een 
vloed sturen om 
menselijke zonden 
te veroordelen. 

God gaf een 
geweldige herinnering 
aan zijn belofte. 
De regenboog was 
een tegen van de 
belofte van God.

Noach en zijn 
familie vonden 
een nieuw begin na de vloed. 
Na een tijd hadden zijn 
nakomelingen de aarde 
opnieuw bevolkt. Alle 

naties ter wereld 
komen 

voort uit de 
kinderen van Noach.

Noach en de zondvloed

Een verhaal van het Woord van God, de Bijbel,

wordt teruggevonden in

Genesis 6 - 10

“De ingang van Uw Woorden brengt licht.”
Psalm 119:130

Noach was een man die 
God verafgoodde. Al 
de rest haatte God 
en was ongehoorzaam 
aan hem.

Op een dag zei God iets 
schokkends. “Ik zal 
deze gestoorde wereld 
vernietigen,” vertelde 
God aan Noach. “Alleen 

jouw familie zal 
veilig zijn.” 

Noach en de 
zondvloed
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Geschreven door Edward Hughes
Geïllustreerd door Byron Unger; Lazarus

Vertaald door Christian Lingua
Bewerkt door M. Maillot; Tammy S.

FlemishGod weet dat wij slechte dingen gedaan hebben, Hij 
noemt deze zonden. De straf voor zonden is de dood. 

God houdt zoveel van ons, dat Hij Zijn Zoon, Jezus, 
heeft gestuurd om te sterven aan een Kruis en onze 

straf te vervullen. Jezus kwam terug tot leven en ging 
terug naar de Hemel! Nu kan God onze zonden 

vergeven.

Als je je van je zonden weg wilt keren, zeg dan dit 
tegen God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij 

gestorven is en nu terug leeft. Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mij mijn zonden, zodat ik een nieuw 
leven kan hebben nu, en daarna voor altijd Bij U kan 
zijn. Help mij voor U te leven als Uw kind. Amen. 

Johannes 3:16

Lees de Bijbel en talk elke dag met God!
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“Bouw een houten ark, een boot groot 
genoeg voor jou en je familie en vele 
dieren,” werd Noach bevolen.  God 

gaf Noah precieze instructies.  
Noach had het druk!

Noach had een sterk 
geloof. Hij geloofde God 
ook al had het nog nooit 
eerder geregend. Al snel 

was de ark klaar om 
volgeladen te worden

met voorraden.

Misschien riepen de mensen 
beledigingen naar Noach terwijl 
hij de dieren laadde. Zij 
stopten niet met zondigen 
tegen God. Zij vroegen 
niet om op te ark te 
mogen.

Uiteindelijk waren
alle dieren en vogels aan
boord. “Kom in de ark,”

nodigde God Noach uit.
“Jij en je familie.”

Noach, zijn vrouw,
zijn drie zonen en hun

drie echtgenotes gingen
de ark binnen.  Toen
sloot God de deur! 

Na vijf maanden van overstromingen, 
zond God een drogende wind. 
Langzaamaan kwam de ark tot rust 

hoog in de bergen van Ararat. 
Noach bleef nog binnen voor 

veertig dagen 
terwijl het 
water 
daalde. 

Terwijl het water steeg, 
dreef de ark erbovenop. 
Het kan donker geweest 
zijn binnen, misschien 
hobbeling, misschien zelfs 
eng. Maar de ark bedekte 
Noach van de vloed.

Toen de regen stopte,
stonden zelfs de bergen onder
water.  Alles dat lucht 
ademde, was gestorven.

Toen kwam
de regen.

Een zondvloed bedekte
de aarde voor veertig dagen 

en nachten.  Overstromingen 
goten over steden en dorpen.

Nu kwamen de dieren. God bracht zeven van 
sommige soorten, twee van anderen. Vogels groot 

en klein, beesten klein en groot vonden hun 
weg naar de ark.

God waarschuwde Noach dat een 
zondvloed zou komen en de hele 
wereld zou bedekken.

Mensen lachten met 
Noach toen hij hen 
uitlegde waarom hij 

de ark bouwde. 
Noach
bleef

bouwen.
Hij bleef

ook over God 
vertellen tegen 
mensen. Niemand 
luisterde. 
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Hoe dankbaar Noach 
zich gevoeld moet hebben! 
Hij bouwde een altaar 
en aanbad God, 

die hem en zijn
familie gered

had van de
afschuwelijke

vloed.

God vertelde Noach dat het tijd 
was om de ark te verlaten. Samen 
met zijn familie liet Noach de 

dieren uit
de ark.

Een week later
probeerde Noach
opnieuw.  De duif kwam
terug met een vers 

olijfblad in zijn  bek.  De 
volgende week wist Noach   
dat de aarde droog was, 
want de duif kwam 
niet meer 
terug.

Noach stuurde een raaf 
en een duif uit het open 
raam van de ark. Zij 
vonden geen droge 
plaats om te rusten en 
dus kwam de duif terug 
naar Noach.
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