
‘Sem, wil jij het hooi naar de paarden 
brengen? Dan zal ik de vogels voeren.’ 
Noach pakt de zaden voor de vogels uit 
de kast. In elke kooi strooit hij wat zaad. 
Opeens staat hij stil. Wat is dat? Er klinkt 
geen getik meer op het dak. Zou het 
regenen gestopt zijn? Hij loopt naar het 
raam en kijkt naar buiten. Het regent niet 
meer. Na 40 dagen en 40 nachten is het 
eindelijk gestopt. Alleen het geluid van 
de wind, hoort hij nu. Noach rent naar 
zijn vrouw. ‘De regen is gestopt!’ Daar 
zijn Sem, Cham en Jafeth ook al met 
hun vrouwen. Blij kijken ze elkaar aan. 
‘Nu gaat alles veranderen,’ zegt Noach 
tegen zijn familieleden. Hij is de HEERE 
dankbaar. Wat is God goed dat Hij de 
mensen en de dieren in de ark heeft 
gered. 

Wanneer zal de aarde droog zijn? 
Dagenlang wacht Noach met zijn familie 
in de ark. Het wachten duurt lang, maar 
dan opeens schudt de ark. Wat is dat? 
Het lijkt wel of de ark op iets hards stoot. 
Noach kijkt naar buiten. ‘We zijn vast 

gelopen op een berg,’ roept hij naar zijn 
vrouw en kinderen. 

Elke dag turen ze uit het raam. 
Langzaam zien ze het water zakken. ‘Wij 
zien bergtoppen in het water,’ roepen 
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Zijn jouw ouders getrouwd? dan hebben 

ze samen een verbond. een verbond is 

een afspraak tussen twee partijen. beide 
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niet altijd gehoorzaam geweest.
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je gedoopt werd. Zijn afspraak met jou is 

dat Hij jouw Vader wil zijn. Voor altijd! wat 
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de zonen van Noach. ‘Weet je wat,’ zegt 
Noach, ‘ik zal een vogel uit zijn kooi halen. 
Dan kunnen we kijken of de aarde al 
droog is.’ Hij loopt naar de kooi van een 
raaf. ‘Doen jullie het raam maar open, 
jongens!’ roept Noach. De raaf schudt 
zijn vleugels uit en vliegt weg van de ark. 
Gespannen kijken Noach en zijn zonen 
toe. Wat gaat er gebeuren? Vindt de raaf 
een plekje om te leven? ‘De aarde is nog 
niet droog,’ zegt Noach, ‘kijk maar, de raaf 
vliegt alleen maar heen en weer. Er is nog 
geen plekje waar hij kan gaan zitten om 
uit te rusten.’

Noach loopt naar de kooien met vogels. 
‘Ik zal nog een vogel loslaten,’ zegt hij 
tegen zijn zonen, ‘want de raaf komt niet 
terug. Ik zal nu een ander dier uitzoeken.’ 
Hij maakt het hok van de duif open. ‘ Een 
raaf eet alles, ook dode dieren. Deze vogel 
eet alleen planten. Ik ben benieuwd of 
zij eten kan vinden.’ Noach laat de duif 
wegvliegen. Al snel keert de duif terug 
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naar de boot. Noach steekt zijn hand uit 
en haalt haar weer binnen. ‘Als ze nergens 
een plant kon vinden om te eten, dan 
moet de aarde nog nat zijn,’ zegt Noach. 
‘Over zeven dagen mag ze opnieuw naar 
buiten.’

Een week later vliegt de duif weer uit, 
maar deze keer is ze langer weg. Noach 
tuurt uit het raam om te kijken of hij haar 
weer ziet. Ja, daar is ze! Ze heeft wat in 
haar bek. Het is een takje! Dat betekent dat 
ze bij een boom is geweest. ‘Het water is 
al gezakt tot de bomen,’ roept Noach.

Er gaat nog een week voorbij. Voor de 
derde keer vliegt de duif uit de ark. Noach 
wacht en wacht bij het raam, maar de duif 
komt niet terug. Snel maakt Noach het dak 
van de boot open. Zijn gezicht begint te 
stralen; de aarde is weer droog!

‘Ga maar uit de ark, Noach!’ zegt God. 
‘En laat ook alle dieren uit de ark gaan. Ze 
moeten weer jongen krijgen en zich over 
de hele aarde verspreiden.’ Samen met zijn 
familie verlaat Noach de ark. Wat bijzonder 
om weer op de aarde te lopen. De dieren 

lopen, kruipen of vliegen ook naar buiten.
‘Laten we stenen zoeken,’ zegt Noach. 

‘Dan kunnen we de HEERE danken.’ 
Samen met zijn familie bouwt hij een 
altaar. Hij offert reine dieren en vogels. Zo 
wil Noach aan God vertellen hoe dankbaar 
hij is dat God hem en zijn familie heeft 
gered. God ziet het offer en is er blij mee. 
Hij zegt: ‘Noach, Ik zal nooit meer zo’n 
grote watervloed naar de aarde sturen. 
Dat beloof Ik. Ik zal de aarde niet meer op 
deze manier schoonwassen, ook al zijn 
de mensen zondig en doen ze verkeerde 
dingen. En dit zal het teken zijn: een boog 
in de wolken.’

Noach kijkt omhoog. Hij ziet een prachtige 
boog in de lucht. De boog heeft allemaal 
kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, 
donker paars en licht paars. De boog 
begint op de grond en eindigt er ook. Het 
is schitterend om te zien. ‘Elke keer als 
deze boog in de lucht is, zal Ik denken 
aan Mijn verbond, aan wat Ik heb beloofd. 
Deze regenboog is het teken dat Ik nooit 
meer een grote vloed over de hele aarde 
zal laten komen.’

•   Welke vogels stuurt Noach weg om te 

kijken of de aarde al droog is?

•   Wat belooft God aan Noach?

•   Waar denk jij aan als jij een regenboog in de 

lucht ziet?

Mijn boog heb Ik in de wolken 

gegeven; die zal dienen als teken 

van het verbond tussen Mij en  

de aarde.
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