
 
 
 
 
 

God se verbond met Noag 
Genesis 9:1-19 

Les 20: 21 Augustus 2022 
Eie verantwoordelikheid 
As jy die kinders wil bederf, kan jy vir die klas ’n reenboog koek bak wat hulle Sondag kan eet. 
Sal voorsien word 
Halwe papierbord vir elke kind.  Watte 
 
Hallo al die maaitjies.  Ek is so bly om julle almal hier te sien.  Maar voordat ons begin gesels en stories 
vertel moet ons eers almal mooi kom sit.  Ons sit by God.  God is hier by ons.  Kom ons begin saam 
deur eers te bid vir God.   
Is daar iemand wat wil bid vir ons? 
  

(Gee een of twee kinders geleentheid om te bid.  Nadat die kinders gebid het kan jy bid.) 
 
Hartjietyd:  
 
Wie van julle het al op ’n boot gery?  (Laat die kinders vertel) 
Hoe het jy gevoel toe jy op die boot gery het? 
 
In die Bybel lees ons baie van mense wat op bote gery het.  Maar die een persoon wat op ’n baie 
groot boot gery het se naam was Noag.   
 
Singtyd 
 
Ons sing weer die liedjie wat ons verlede week geleer het: 
 
Twee ogies om Gods werk te sien; 
twee handjies om die Heer te dien; 
twee oortjies om sy Woord op te vang; 
twee lippies wat Hom loof met sang; 
twee voetjies moet sy pad betree 
met één hartjie om aan Hom te gee. 
 
Oretyd: 
 
Laat die kinders in ’n sirkel sit.  Begin by ’n punt en elke kind kry ’n kans om iets te noem wat God 
gemaak het aan die begin.  Laat die kinders die heeltyd in die rondte gaan tot hulle nie meer aan iets 
kan dink nie. 
 



In die begin het God vir ons ons grootste geskenk gegee, geskenke soos lig, water, grond en mense.  
En God het gesê:  “Dit is baie goed.”   
Maar die mense het sleg geword en baie verkeerde dinge gedoen.  Dit het vir God baie hartseer 
gemaak.  Alles wat met die skepping mooi en goed was, is nou lelik en bederf.  Maar daar was een 
goeie familie.  Dit was Noag en sy gesin. 
 
God het vir Noag gesê:  “Ek sal ’n groot vloed water stuur wat alles weer skoon sal was en ’n nuwe 
begin sal maak.  Noag bou ’n ark en sit van elke soort dier twee – twee in die ark.”  Noag het begin om 
die ark te bou, maar almal het vir hom gelag en gespot.  Noag het net aangehou om die ark te bou, 
want dit is wat die Here vir hom gevra het om te doen.  Nadat die ark klaar was het die diere, twee, 
twee van oral gekom.  En toe almal in die ark was, het dit begin reën (Lig jou arms op en laat jou 
hande die reën afbring).  Dit het vir veertig dae en veertig nagte aanmekaar gereën.   
 
Die hele aarde en elkeen wat daarop was, was toe onder die water.  Maar nie die ark nie.  Want God 
het van Noag onthou.  Dit het opgehou reën.  God het ’n wind gestuur om al die water op te droog.  
 
Eendag het Noag ’n duif gevat en sy hand uitgesteek en die duif het weggevlieg.  Maar die duif het 
nêrens ’n stukkie land gekry nie en teruggekom.  Noag het die duif ’n tweede keer uitgestuur.  Hierdie 
keer het die duif met ’n olyftakkie teruggekom.  Noag het die duif vir ’n derde keer uitgestuur.  Hierdie 
keer het die duif nie teruggekom nie.  Die duif het land gevind en daar gebly.  
 
Al die ander diere het uit die ark gekom.  Hulle was nou ook op die land.  Alles was weer skoon en 
weer nuut.  Noag en sy gesin was so bly dat hulle vir God dankie gesê het.  Hulle het ’n spesiale plek 
gebou, ’n altaar.  Hulle het tot God gebid en dankie gesê omdat hulle veilig in hulle nuwe tuiste was.  
God het vir hulle ’n teken gegee, ’n reënboog sodat hulle en ons altyd God se belofte kan onthou.  
Ons kan vandag nog’n reënboog sien.  Dit was ’n teken vir Noag en dit is ’n teken vir ons ook:  Daar sal 
nooit weer so ’n vloed wees nie.   
 
Handjietyd: 

 Deel vir elke kind ’n halwe papierbord uit.  Hulle kan die watte plak aan die een kant en reën 
druppels teken wat daaruit val. 

 Aan die anderkant moet hulle ’n reënboog teken. 
(Maak een as ’n voorbeeld vooraf by die huis sodat hulle jou voorbeeld kan volg) 
 

Kom ons BID saam:   
 

“Dankie Jesus dat U ons sonde vergewe.   
Dankie ook vir elke reënboog wat ons help om te onthou dat U vir ons sorg.  Amen” 


