
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

3. De overstroming 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Genesis 7:1. 

 Herinner jij je een keer dat je iets verkeerd deed of een vriend pijn deed? Hoe voelde jij je 

toen? 

 Wat deed je om ervoor te zorgen dat het weer goed kwam? Werkte dat? 

 Hoe zou het zijn als bijna iedereen in de wereld verkeerde dingen deed, er een puinhoop van 

maakte en anderen pijn deed – en hen dat niets uit zou maken? Zou iemand zo’n wereld 

kunnen verbeteren? 

Wat er aan vooraf ging… 

Toen Adam en Eva het paradijs verlieten, werd het alleen maar erger. Hun zoon Kaïn vermoorde zijn 

jongere broer Abel. Er kwamen steeds meer mensen die zich verspreidden over de hele wereld. 

Geweld, opstandigheid en kwaad verspreidden zich ook. De wereld was verpest –en God had spijt dat 

Hij de mensen had gemaakt. Hij besloot dat het tijd was voor een nieuw begin. Er was maar één 

persoon die probeerde te leven op Gods manier. Dit is het verhaal van Noach. 

Lees nu samen Genesis 6:17-7:5. 

Wat er daarna gebeurde… 

God vertelde Noach dat hij de aarde wilde verwoesten door een grote watervloed, maar dat hij en zijn 

familie veilig zouden zijn in de ark. Noach volgde Gods aanwijzingen: hij bouwde een boot. Hij bracht 

zijn familie en van elke diersoort een paartje aan boord. En hij laadde voedsel in voor iedereen. 

Tijdens de overstroming (ook wel zondvloed genoemd) regende het veertig dagen en veertig nachten. 

Het water bedekte wekenlang al het land, terwijl Noach en iedereen in de boot veilig bleven drijven. 

Toen het water zakte, droogde het land en verlieten Noach, zijn familie en de dieren de boot. 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 12 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Noachs boot of ‘ark’ was zo groot als een mammoettanker van tegenwoordig. Noach gebruikte 

waarschijnlijk hout van cipressen. Dat is hard, roodgekleurd hout dat sterk ruikt. Hij maakte de boot 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
waterdicht met pek, een stroperige, zwarte vloeistof dat uit de grond gewonnen werd. Waarschijnlijk 

gebruikte hij gereedschap zoals een bijl, een zaag en een hamer. 

Zondvloed God mag met de wereld doen wat Hij wil – Hij heeft de wereld immers zelf gemaakt. Toch 

heeft Hij beloofd dat er nooit meer zo´n watervloed zal komen als in de dagen van Noach. Toen redde 

Hij mensen met een boot, maar nu redt God mensen door Jezus, zijn Zoon. 

Regenboog Genesis is geschreven in de Hebreeuwse taal. In het Hebreeuws is er geen speciaal 

woord voor ‘regenboog’. Daarom gebruikte men een woord dat betekent: een soort boog, van een pijl 

en boog. Dus toen God zijn ‘boog’ in de lucht maakte, was het meer dan een mooi gezicht: het was 

een teken van vrede. 

Probeer het uit 

Heb je een wereldbol of wereldkaart? Praat met een volwassene over plekken waar erge dingen 

gebeuren. Bijvoorbeeld omdat er oorlog is of omdat er mensen honger lijden. Misschien leven er 

mensen die dakloos zijn of gebeuren er overstromingen of aardbevingen. Op sommige plekken in de 

wereld hebben kinderen geen huis en moeten ze op de straat leven en bedelen voor eten. 

God houdt van de wereld, van alles en van iedereen die er leeft. Hoe denk je dat God zich voelt als hij 

deze verschrikkelijke dingen ziet? Hoe voel jij je hierover? 

Leg je hand op de kaart (als je een wereldbol hebt, mag je je armen er omheen slaan) en vraag God 

om zijn liefde te laten zien. Vraag Hem om hulp en steun te geven aan de mensen die vandaag lijden 

en zijn hulp speciaal nodig hebben. 

Wat zou je nog meer kunnen doen om deze verdrietige dingen een beetje beter kan maken? Praat 

hier met anderen over. 

Praten met God 

Wat vind je lastig aan dit bijbelverhaal? Vertel God daarover. En wat vind je mooi? Dank Hem 

daarvoor. 

 

 


