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KAPITEL 6
1 MOS 6,19-7,24 · PATRIARKER OG PROFETER, KAP. 8

Et dyreoptog

N

oas søn lagde den sidste sæk
hvede på plads i
arken og gik hen til
sin far, som stod i døråbningen. Noa var stille
i et godt stykke tid. Så

sagde han: ”Det er blevet færdigt, vi har
gjort alt, som Gud har bedt os om.“
Noa gik stolt ned ad trapperne. Der var
en del mennesker, som havde samlet sig
ved arken. Folk kom tit for at grine af Noa,
som vrøvlede om en eller anden vandflod. De kaldte ham for en skør gammel
mand.

Huskevers:
”Jeg takker dig for
evigt, for du greb
ind!“ (SL 52,11)

Tema:
Vi takker Gud, fordi
han passer godt på
os.

”Der har aldrig været vand over hele jorden,“ sagde de.
”Hvorfor skulle vi tro på, at det nogensinde vil ske?“
”Fordi Gud har fortalt mig det,“ sagde Noa som sædvanlig.
Men de her folk elskede ikke Gud. De bekymrede sig ikke om,
hvad han sagde.
”Det er ved at være tid,“ sagde Noa til folkene. ”Arken er færdig, nu kommer vandfloden snart! Kom indenfor, vil I ikke nok?
Gud vil så gerne redde jer.“
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Alle grinede. Noa begyndte næsten at græde. Der var ikke nogen, der troede på ham.
Der var heller ikke nogen, der troede på Gud.
Pludselig råbte én: ”Løver!“ Alle vendte sig om for at se. To store løver var på vej mod
dem. Men løverne gik lige forbi dem. De kunne kun se arken. De gik hen mod døren, og
så forsvandt de ind i arken.
”Elefanter, elefanter,“ råbte en lille dreng. To store, grå elefater trampede hen mod
arken. De kunne også komme ind ad døren. ”Hvad er det her for noget trylleri?“ var der
en, der råbte tvært. ”Hvordan får du dyrene til at gøre det, Noa?“ Noas ansigt lyste op.
”Det er Herren,“ råbte han. ”Herren leder dyrene ind i sikkerhed. Jeg har ikke noget med
det at gøre.“ Hele dagen blev alle slags dyr ved med at gå ind i arken. Folkeskaren stod
og var helt stille. Da det sidste dyr var sikkert på plads inde i arken, kom Noa igen ud en
sidste gang. ”Vil I ikke nok komme ind
i sikkerhed? I får ikke mulighed for
det mere.“
Der var ingen, der svarede. Så
måtte Noa gå tilbage, og Gud
lukkede døren efter ham – nu
var alle trygt inde i arken.
Gud ville gerne passe på Noas
famile og dyrene. Han vil også
passe godt på os.
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Leg og lær
L ØRDAG

O N SDAG

• Bed dit barn om at lære dig den klapperytme,
som han lærte i Bibelskolen/sabbatsskolen til
huskeverset. Læs 1 Mos 7,1-3 og 7-9 sammen. Tak
Gud for Bibelen.
• Hvis dit barn har tegnet et
billede om at være hjælpsom i
Bibelklubben/sabbatskolen, så
hjælp det med at hænge det op.

• Hjælp dit barn med at tegne et billede af arken.
Hvor mange dyr er der på vej ind i arken? Syng en
sang om dyr, og tak Gud, for at han skabte dyr,
som vi kan være glade for.

T O R SDAG

• Bed dit barn om at lave nogle dyrelyde. Prøv at gætte dyret, som det
prøver at efterligne. Prøv også selv
at lave nogle dyrelyde, som barnet
kan gætte. Har I en god bog om dyr
derhjemme?

S Ø NDAG

• Fortæl barnet bibelhistorien.
Spørg: ”Var der mange folk i
arken med Noa? Hvorfor? Hvem kender du,
som elsker Gud?“

F R E DAG

• Brug nogle bamser til at fortælle historien om
Noa. Lav en ”ark“ ved at sætte tæpper over et
bord eller nogle stole. Prøv at spise et måltid inde
i ”arken“.
• Sig huskeverset og klap rytmen. Syng ”Jesus elsker
alle små“. Tak Gud for at passe godt på os, og for
at han reddede dyrene, så vi kan kigge på dem og
nyde dem.

M ANDAG

• Nævn sammen de måder, som Gud bruger
forældre til at passe på deres børn. Tal om hvordan
man passer på dyr. Hvis det er muligt, kunne I tage
ud for at se en dyrehave eller zooligisk have. Tak
Gud for dyrene.

T I R S DAG

• Hjælp dit barn med at nævne de måder, som
Gud bruger til at passe godt på mennesker og dyr.
Syng en lovsang til Gud, for at takke ham for hans
omsorg. Syng også en dyresang. I kan også synge
”vov, vov...“ eller ”mjav, mjav...“ til tonerne af en
kendt sang.
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