36

KAPITEL 8
1 MOS 8,13-9,17 · PATRIARKER OG PROFETER, KAP 9

Guds regnbueløfte
Har du nogensinde set en regnbue? Efter det har regnet, kan man måske se en. Noa og
hans familie så den allerførste regnbue, som Gud skabte. Ved du hvorfor?

D

yrene var urolige. Elefanterne truttede til
hinanden. Aberne skreg til hinanden og
svingede sig rundt i deres indhegning.
Gøgene kukkede. Alle dyrene glædede
sig til at komme ud af arken.

Endelig sagde Gud til Noa: ”Nu er det tid til at gå ud
af arken.“
Så sendte Gud en engel for at åbne den lukkede dør.
Dyrene tordnede ned ad rampen. Hestene nærmest stejlede for at komme ud. Kænguruerne hoppede lystigt frem
og tilbage. Ørnene svævede,

Huskevers:
”Jeg sætter min bue
i skyerne; den skal
være et tegn“

og løverne brølede.
Noa og hans familie
var både glade og kede
af det. De var rigtig

(1 MOS 9,13)

glade for at komme ud

Tema:
Vi takker Gud for
hans løfter.

af arken. Men de var
kede af, hvad de fandt
derude. Jorden var så
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grim! Der var store klippestykker der lå
og flød. Selvom græsset og træerne
var ved at vokse op alle vegne, så
lignede det slet ikke den smukke
jord, som de havde set på vej ind i
arken. Men de var trygge og i sikkerhed. Gud havde holdt sit løfte.
Så byggede Noa et alter og samlede familien sammen rundt om det.
De takkede Gud for, at han havde
holdt sit løfte om, at frelse dem fra
den store vandflod. De priste Gud,
fordi han havde beskyttet dem. Gud
gav Noas familie en særlig velsignelse: ”I skal have mange børn,“ sagde han, ”bred jer
over hele jorden.“
Så gav Gud dem et løfte: ”Jeg lover jer, og alle dem, der lever efter jeres tid, at jeg
aldrig vil ødelægge jorden, som jeg har gjort nu. Der kan komme regn, men ikke en hel
syndflod. Se op på himlen, og så vil I se et tegn på mit løfte.“
Noa og de andre kiggede op. En smuk regnbue strakte sig ud over hele himlen. De
havde aldrig set noget lignende før. ”Når I ser regnbuen i skyerne,“ sagde Gud, ”kan I
være sikre på, at jeg holder, hvad jeg lover.“
Noa og hans familie blev henne ved alteret et stykke tid. De sang takkesange. De sang
lovsange og bad sammen. De havde fået regnbuetegnet! De vidste, at Gud altid ville
holde sine løfter. Og det ved vi også. Gud har ikke dækket hele jorden med vand siden
dengang. Han holder stadig sit regnbueløfte.
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Leg og lær
L ØRDAG

• Gå en tur, og kig på farverne i naturen. Fandt I alle
regnbuens farver? Skriv huskeverset med røde, orange, gule, grønne, blå og violette farver, hvor hvert
ord får en af farverne. Klip ordene ud, og saml dem
igen, ved at kigge på den rækkefølge, farverne er i.
Gem ordene til senere.

O N SDAG

• Lav et regnbueflag. Brug crepepapir eller silkebånd
eller farv et stykke stof. Lad barnet vifte med flaget,
mens I synger ”Hvem skabte regnbuen skøn?“

T O R SDAG
•

S Ø NDAG

• Læs sammen bibelhistorien fra 1 Mos 8,1521 og 9,13-15.
• Spørg: Hvordan tror
du, Noa havde det, da
han kom ud af arken?
Hvordan tror du, dyrene havde det?
Hvorfor takkede Noa Gud? Har Gud holdt sit løfte?
Tak Gud for at holde sit regnbueløfte.

M ANDAG

• Find et stykke halvgennemsigtigt, farvet plastik
og kig igennem det. Hvad sker der, med verden
omkring dig? Ville det være rart, hvis alt havde den
samme farve? Sæt dine regnbuefarvede huskevers
sedler i farverækkefølge og sig verset. Tak Gud for
alle de farver, han har skabt i vores verden.

T I R S DAG

• Rems alle regnbuens farver op. Hvor mange plejer
man at tælle med? Nævn eller find noget frugt eller
nogle blomster i forskellige farver. Tak Gud for hans
regnbueløfte og for alle de farver, som gør vores
verden smuk. Sig huskeverset sammen.
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Lov om morgenen dit barn, at I skal noget
spændende lidt senere. Hold dit løfte, og
fortæl om Guds løfter. Fortæl om et af Guds
løfter, som har hjulpet dig. Sig huskeverset
sammen og tak Gud for at holde sine løfter.

F R E DAG

• Opfør et skuespil om ugens bibelhistorie til jeres
andagt i aften, hvor I lægger vægt på Guds regnbueløfte. Lad barnet vifte med regnbueflaget, mens
I synger. Når I beder, så bed alle om at takke Gud
for at holde et bestemt løfte og afslut med at takke
Gud, for at han holder sit regnbueløfte.

