Toen Noach geboren was kreeg hij een naam, waar de betekenis bij staat.
1.a.Kijk in Gen.5:29. Er staat in: Deze zal ons ____________________.
De gelovige mensen in die dagen raakten moedeloos van het ongeloof en het
geweld om hun heen. De wereld vanaf Adam bestond nog maar 1000 jaar,
maar het was zo erg geworden dat God opnieuw wilde beginnen.
b.Zoek 2 Petr.2:5 op. Hoe wordt Noach genoemd?
_______________________________________________________________
Het had nog nooit geregend. Noach bouwde een boot op het land.
De mensen vonden Noach gek. Noach deed wat God gezegd had tegen hem.
Daarom was Noach rechtvaardig. Vanwege zijn geloof.

Hieronder volgen vragen over het verhaal van de zondvloed.
Zet de antwoorden op de juiste plaats in de puzzel en gebruik de code voor
de oplossing.
1.Horizontaal (Gen.7:8,9)
Moest Noach de dieren vangen? Ze kwamen _ _ _ _
1.Verticaal (Gen.7:2)
Hoeveel kwamen er van de reine dieren? _ _ _ _ _ _ _
2.Horizontaal
Moesten de zeedieren ook mee in de ark? _ _ _
4. Horizontaal (Gen7:16)
Wie sloot de deur van de ark? _ _ _
3. Verticaal (Gen.7:17)
Hoeveel dagen duurde de regen? _ _ _ _ _ _ _

5. Verticaal (Gen.8:3)
Hoeveel dagen dreef de ark op de wateren, voordat ze bleef steken op Ararat?
150 _ _ _ _ _
6.Horizontaal (Gen.8:7)
Welke vogel liet Noach het eerst uit de ark? _ _ _ _
3.Horizontaal (Gen.8:7)
Wat deed de vogel uit de vorige vraag? Heen en weer _ _ _ _ _ _ _
7.Verticaal (Gen.8:8)
Welke tweede vogel liet Noach uit? _ _ _ _
8.Horizontaal Gen.8:9-12
Hoe vaak liet hij de vogel uit de vorige vraag uit? _ _ _ _ keer.
9.Horizontaal (Gen.8:20)
Wat deed Noach toen hij weer op droog land was? Hij bouwde een _ _ _ _ _ _
10.Verticaal (Gen.8:22)
Welke dingen blijven bestaan, zolang de wereld bestaat? Dag en _ _ _ _ _
zomer en winter.

Oplossing (Gen.9:15)
Code: 1./11./10./7./3./12/11./13./8.
Wat beloofd God aan Noach en alle levende wezens?
Geen _ _ _ _ _ _ _ _ _ meer.
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C.We kijken naar de maten van de ark. Vul de getallen in. Kijk in Gen.6:15
1.Lengte _________ el.
Breedte ___________el.
Een el is ongeveer 50 cm.

Hoogte __________el

2.a. Kijk in Gen.6:14. Wat moest er op het hout gesmeerd worden? _______
Dat was om het hout te beschermen en de naden dicht te maken.

3.a.Lees Gen.6:18. Hoeveel mensen gingen er in de ark? ________________
b.Wat zijn de namen van de zonen?
_______________________________________________________________

4.a.Lees Gen.6:17. Welke openingen zaten aan de ark?__________________
_______________________________________________________________
b.En hoeveel verdiepingen had de ark?
_______________________________________________________________

Alle onderdelen vertellen ons over Gods werk van verlossing door de Here
Jezus. Hij is de Ware Ark. Een ongelovig mens kan niet blijven bestaan.
Een gelovige mens wel, maar alleen omdat Christus redding heeft gebracht.
Dan zit je in de ark en kom je veilig door de golven heen in Gods Koninkrijk.

