GOD ZORGT VOOR JE

Noach • les 1
Lesdoel
Sleutelvers
Thematekst

Kinderen meegeven en laten ontdekken:
God zorgt voor je, waar je ook bent.
‘Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen
van je zonen. En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen.’
Genesis 6:18b en 19a
God zorgt voor klein en groot, net als voor Noach in de boot.

Geestelijke voorbereiding
Genesis 6:5-7:16

Praktische voorbereiding

Noach was een held: hij durfde anders te zijn dan
de mensen om hem heen. Terwijl iedereen om hem
heen erop los leefde, luisterde hij naar God. Dat
was heel moedig, want zo val je wel op en dat is
dikwijls niet erg gunstig. En toen God hem vroeg
om een enorme boot op het land te bouwen, deed
hij ook dat nog. Dan val je nog meer op en ben je al
snel het mikpunt van spot. Maar Noach had zo veel
vertrouwen in God, dat hij het gewoon deed. En zo
werd hij een belangrijk instrument in Gods hand.
Lees Genesis 6:5-7:16 maar eens.
Het is aan het lef en de gehoorzaamheid van Noach
te danken dat de diersoorten en de mensheid
behouden werden voor de aarde. Het laat ook zien
hoe God wil werken: samen met de mensen die
Hem toelaten als Heer en Koning. God zorgt voor
het behoud van mensen en dieren.
Bespreek de gebedspunten van vorige keer en vul
het nieuwe formulier in. Neem de gebedspunten
mee in persoonlijk en gezamenlijk gebed ter voorbereiding op deze les.
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Maak een keuze uit de suggesties voor activiteiten
of bied twee activiteiten aan waaruit de peuters
kunnen kiezen. Sluit aan bij het niveau en de
belangstelling van de kinderen. Wissel aangeboden
activiteiten af met vrij spel of een rustmoment.
Bereid het lied van Noach voor. Kies eventueel nog
een paar liedjes uit.
Zorg dat al het materiaal op tijd klaarligt.
• Bijbelverhaal: B-boekje Noach (evt. dvd blauw).
• Themahoek: maak van een doos (formaat
koelkastdoos) een boot. Je kunt hem samen met
de kinderen verven. Zet poppen en (dier)knuffels
in de boot. Zorg voor een speelgoedhamer en
-zaag, bouwblokken, een paraplu.
• Regenlaarzen: melkpakken, kartonnen zooltjes,
lijm, verf, versieringen.
• Bellen blazen: bellenblaassop, bellenblazers,
paraplu.
• Kleurplaten: kleurplaat 1 en 2 zijn geschikt voor
deze les.

LEEF! voor de kerken

Lesopbouw
Kijk voor omschrijvingen van en tips bij de lesonderdelen vóór in de handleiding.
Welkom

Bijbelverhaal

Verwerkingen naar keuze

Afsluiting

5-10 minuten

5-10 minuten

10-15 minuten

3 minuten

• bidden
• inleidend kringgesprek

• Noach
• vragen bij het verhaal
• zingen en thematekst

Welkom
Verwelkom alle kinderen in de groep en neem de
tijd om elkaar te begroeten. Leg de kinderen uit
wat we vandaag gaan doen en gebruik daarbij de
themahoek en -tekst.

Samen bidden

• regenlaarzen
• bellen blazen
• kleurplaten

• terugblik / herhaling
• danklied

• Plaatje 2: Wat gaat Noach bouwen?
• Plaatje 4 en 5: Wie mogen meevaren in de boot?
• Plaatje 7: Wie zorgt voor Noach en de dieren in
de boot?
• Plaatje 9: Wie gaat kijken of de grond weer
droog is?
• Plaatje 11: Wat maakt God in de lucht?

Vraag een zegen, of vraag een kind of het wil bidden.
Lieve God,
Wat fijn dat U voor mij wilt zorgen
en dat ik lekker spelen mag.
Ik bid voor de andere kinderen,
zorg ook voor hen op deze dag.
Amen.

Inleidend kringgesprek
Voer een gesprekje met de kinderen over:
• Wie zorgt er thuis voor jou? Wat doet mama/
papa om voor jou te zorgen?
• Wie zorgt er voor je als je op de crèche bent?
• Weet je dat God voor alle mensen zorgt?
Hoe doet Hij dat?

Bijbelverhaal
Wat je overdraagt bij het verhaal van Noach:
God zorgt voor je, waar je ook bent.
Maak het voorlezen interactief door vragen te
stellen bij het verhaal en de kinderen te laten
reageren.
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Thematekst
God zorgt voor klein en groot, net als voor Noach
in de boot.
Laat de kinderen meedoen met bewegingen onder
het aanleren van de thematekst (klein - hand naar
beneden, groot - hand omhoog).

Samen zingen
Zing op melodie van ‘Zagen, zagen, wiedewiedewagen’:
Zagen, zagen, timmeren en zagen.
God wil Noach iets zeggen en iets vragen:
Bouw voor Mij een boot.
Maak hem reuze groot.
Maak voor de dieren een woonboot.
Regen, regen, rikke-takke-regen.
God zegt: Noach de boot kan er wel tegen.
Hij gaat met je mee
op de wilde zee.
Dwars door de golven gaat God mee.
Kies eventueel nog een paar bekende liedjes uit.
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Verwerkingen

Kleurplaat

Regenlaarzen
Noach en de dieren zaten in de boot toen het
begon te regenen.
• Maak regenlaarzen van twee melkpakken en
twee kartonnen zooltjes.
• De kinderen plakken de zooltjes onder de
melkpakken en mogen hun ‘laarzen’ verven.
• Als de verf droog is, kan de laars nog versierd
worden met stickers, strikjes, knopen, of iets
dergelijks.
God zorgde voor Noach en de dieren in de boot.

Benodigdheden: melkpakken, zooltjes, plaksel,
verf en kwasten, versiermateriaal
Voorbereiding: snijd de bovenkant van de melkpakken en maak ze goed schoon; knip voet/zool
van de laars uit karton

Geef de kinderen een rustig plekje en gebruik de
kleurplaat evt. om een gesprekje over het verhaal aan
te knopen.

Benodigdheden: kleurplaat, kleurpotloden.
Voorbereiding: kopieer de kleurplaat.

Afsluiting
Terugblik / herhaling
Bekijk nog één afbeelding uit B-boekje.
Herhaal de thematekst.
Concludeer: God zorgde voor Noach en de dieren
in de boot en God zorgt ook voor jou!

Danklied

Bellen blazen
Noach en de dieren zaten in de boot toen het
begon te regenen. Wij gaan onze eigen regen
maken…
• De kinderen mogen bellen blazen en bellen
vangen.
• Speel dat de bellen regendruppels zijn en gebruik
eventueel een kinderparaplu om niet ‘nat’ te
worden.
Wie zorgt er voor jou als het regent?

Tekst: Jan Visser, muziek: Nando van Essen
Uit de bundel ‘Liedjes rond de Bijbel’.
Dank U voor uw liefde, Heer; elke dag bent U er weer.
Dank U dat U bij mij bent en ook alles van mij kent.
Dank U dat ik deze dag samen met U leven mag.

Benodigdheden: een emmer of potjes met zeepsop, verschillende maten bellenblazers, paraplu
Voorbereiding: maak het sop van 1 kop afwasmiddel, 8 koppen lauw water en 3 theelepels
glycerine
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LEEF! voor de kerken

