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KAPITEL 5
1 MOS 6,5-18 · PATRIARKER OG PROFETER KAP. 8

Noa bygger en båd

G

ud så på jorden, som han havde skabt. Den havde været så smuk til at
begynde med. Men folk var blevet rigtig onde. Der var kun få tilbage,
der stadig elskede og tilbad Gud. De fleste gjorde alle mulige onde ting.
Gud var ked af, at han havde skabt menneskene, som havde det så dårligt.

Han besluttede sig for at ødelægge det hele og
begynde forfra.
Gud tog hen til sin ven Noa, en god
mand, én, der stadig elskede og tilbad
ham. Gud sagde, ”Jeg har besluttet at
ødelægge Jorden fordi den er så ond.
Jeg vil sende en stor vandflod, som
vil dække jorden med vand. Jeg vil
dog redde

Huskevers:
”Noa gjorde, ganske
som Gud havde
befalet ham“
(1 MOS 6,22)

de folk, der
elsker mig. Lav en stor
båd, så du og din familie kan komme i sikkerhed. Gør den stor
nok til også at have plads til dyr på turen.“
Gud fortalte, hvordan Noa skulle bygge båden. ”Brug tøm-

Tema:
Vi tilbeder Gud ved at
gøre, hvad han siger.

mer skåret fra cypresstræ,“ sagde han, ”rigtig lange tømmerstykker. Mal det til med tjære, så det bliver vandtæt. Båden skal
være rigtig lang, rigtig bred og rigtig høj.“
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Båden skulle være tre sale høj, så den havde en stue, en kælder og et loft. Det skulle
blive en rigtig stor båd!
Noa lyttede ivrigt til alt det, som Gud bad ham om. Han gjorde, som Gud sagde, og
begyndte at bygge den båd, som vi i dag kalder for en ark.
Det ville tage lang tid at bygge den store
båd. Noa havde brug for hjælp. Hans tre
sønner, Sem, Kam og Jafet hjalp
ham. Der var også andre arbejdere. De gik ind i skoven for
at fælde cypresstræerne. De
skar dem til store brædder.
Så begyndte de at sætte
brædderne sammen. Lidt
efter lidt sattte de arken
sammen. Som Gud havde
sagt, dækkede de båden
med tjære, så den blev
tæt, og kunne flyde.
Noa fulgte Guds vejledninger nøjagtigt. Bibelen
fortæller, at han gjorde
nøjagtigt det, som Gud
havde bedt om. Gud var med
ham og passede på ham. Gud vil også have, at vi skal gøre, hvad han siger. Når vi adlyder Gud, tilbeder vi ham. Det er en måde vi kan takke ham for at holde øje med os.
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Leg og lær
L ØRDAG

O N SDAG

• Læs 1 Mos 6,5-18 sammen. Tal om Guds grunde
for at sende en vandflod.*

• Prøv at lave byggelyde, det kan være
med grydelåg og skeer eller med
en legetøjshammer og et
stykke træ. Prøv at se,
om der er en byggeplads i nærheden, som I
kan besøge. Tak Gud for
jeres hjem.

S Ø NDAG

• Læs sammen de vejledninger, Gud
gav til Noa i 1 Mos 6,14-16. Hvor kan
vi lære om Guds vejledninger til os i
dag? Understreg, at at adlyde Gud er at
tilbede ham. Spørg barnet, hvordan og
hvornår det adlyder, og lad det komme
med et par svar. Sig huskeverset sammen.

T O R SDAG

• Lav en ark ved at kliste små kviste eller saltstænger på et bådformet stykke papir. Sig huskeverset sammen. Tak Gud, for de budskaber, han har
givet os i Bibelen.

M ANDAG

• Læs 1 Mos 6,15.16 sammen. Mål arkens størrelse
udendørs. Brug pinde eller sten til at vise, hvor
stor den var. Man gætter på, at den var lidt under
140 meter lang, 25 meter bred og 15 meter høj.

F R E DAG

Læs dele af bibelhistorien i 1 Mos 6,5-18. Spørg:
”Hvis du var Noa eller Noas kone, hvordan ville
du have det med at skulle bygge så stor en båd?
Hvordan ville det have været at
være Noas søn eller datter?“
Sig huskeverset sammen, og
tak Gud for alt, hvad I har lært
denne uge.

T I R S DAG

• Find en legetøjsbåd, og prøv at se,
om den kan flyde. Fortæl, at hvis
en båd er bygget godt, så vil den
altid kunne flyde. Noas familie var
trygge inde i arken, fordi de fulgte
Guds retningslinjer.

* Læs evt. første halvdel af kap. 7 i Profeter og
Patriarker.
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