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KAPITEL 7
1 MOS 7,6-24; 8,1-12 · PATRIARKER OG PROFETER, KAP 8.

En zoologisk have
på vandet

N

oa og hans kone, og deres
tre børn og deres koner, sad
trygt inde i arken. Det gjorde
alle dyrene også. Gud havde
selv lukket døren. I syv dage

ventede de. Og så begyndte regnen, som
Gud havde sagt, at den ville.
Regnen væltede ned fra himlen. Den hamrede mod arkens tag. Noa og hans famile var
trygge.

Huskevers:
”Herren er stor og
højt lovprist“
(SL 48,1)

Tema:
Vi takker Gud, fordi
han holder sine
løfter.

Regnen blev ved. Den
blev ved hele dagen, hver dag.
Alle, der var inde i arken, var i sikkerhed. Noa og hans familie takkede Gud for, at han holdt sit løfte. Det var det første, de gjorde
hver morgen, og det sidste de gjorde, inden de gik i seng. Hver
dag sang de sange til Gud.
Regnen væltede stadig ned. Hele dagen, hver dag. Noa var tit
henne for at se til dyrene. Nogle lå og snorkede i deres bure. De
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trak vejret stille, ind og ud, ind og ud. Andre smagte lidt på den mad, som
Gud havde sagt til Noa, at han skulle tage med i arken.
”Hvor lang tid bliver det ved med at regne?“ spurgte en af Noas
sønner. ”Jeg kan slet ikke huske, hvordan det var, da
solen skinnede.“
Noa smilede lidt. ”Det skal regne i 40 dage,“
sagde han. ”Gud sagde, det ville regne i 40
dage. Du skal ikke være bange. Det er i
virkeligheden ikke så lang tid.“
Regnen fortsatte stadig med at vælte
ned hele dagen og hver dag.
Til sidst var der vand over selv de højeste bjerge. Man kunne slet ikke se land.
Så lod Gud det holde op med at regne. Der
var gået 40 dage nu.
Lidt efter lidt begyndte vandet at synke. En dag stødte arken ind i et bjerg og
satte sig fast. Noa ventede i rigtig mange dage. Så sendte han en af de sorte
ravne ud. Den store fugl fløj omkring, men kunne ikke se et sted, hvor den kunne lande,
så den fløj tilbage til arken.
Syv dage senere sendte Gud en due ud. Den kunne heller ikke se land, så den fløj
også tilbage til arken.
Noa ventede syv dage igen, og så sendte han den lille due ud igen. Noa stod og kiggede på, at den fløj væk. Han ventede og ventede. Endelig kom den tilbage til arken, og
den havde en olivenkvist i sit næb. Nu vidste de, at træerne var begyndt at vokse igen.
Syv dage senere kom duen ud at flyve igen. Denne gang kom den ikke tilbage. Nu
vidste Noa, at landet var tørt. Gud havde holdt sit løfte. Vandfloden var ovre, og de var
i sikkerhed.
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Leg og lær
L ØRDAG

O N SDAG

• Opforder dit barn til at give det takkekort, som
det lavede i Bibelklubben/børnesabbatsskolen,
til en, som hjælper med at passe på ham/hende.
Hvis der ikke blev lavet et kort, kan I selv lave et.
• Øv på huskeverset. Lad barnet sige: ”Herren er
stor.“ Så svarer du med, ”og højt lovprist.“ Gør
det er par gange, og byt roller. Prøv disse fakter:
• Herren er
peg opad
stor
stræk armene ud
og højt lovprist. løft hænderne, som i lovprisning

• Snak sammen om løfter. Lav et løfte om at gøre
noget senere i dag. Når I er færdige, så spørg,
hvem der holdt løftet. Hjælp barnet med at forstå,
at Gud holder hans løfter og passer på os hver
dag. Tak Gud for, at han holder sine løfter.

T O R SDAG

• Læg nogle krummer eller fuglefrø ud ved vinduet
eller på et foderbræt. Hvor mange fugle kommer der for at spise? Hvilke farver har de? Sig
huskeverset sammen, og tak Gud for fuglene.

S Ø NDAG

• Læs bibelhistorien sammen, fra 1 Mos 7,17-20
samt 8,1 og 6-12.*

F R E DAG

• Opfør et skuespil om, hvordan det var at være
inde i arken, mens det regnede. Hvad ville I lave i
40 dage? Vælg nogle ting ud, og gør dem nu.
• Syng en sang om regn
eller
vand. Tak Gud, for at
han holder sine løfter.

M ANDAG

• Tal om bibelhistorien. Spørg: ”Hvordan ville det
være, at bo i arken? Hvordan tror du, Noa og hans
familie havde det, da det holdt op med at regne?
Og da duen kom tilbage med en olivenkvist?
Hvad lovede Gud Noa? Holdt Gud sit løfte?“

T I R S DAG

• Brug nogle småsten, glaskugler el.lign. for at tælle
de 40 dage, hvor det regnede. Læg dem ud på en
række. Tæl, hvor mange dage, Noa ventede, før
han sendte de forskellige fugle ud (4 gange 7).
Syng en sang om regn eller vand. Tak Gud, fordi
han også passer på jeres familie, når det regner.

* Læs evt. også
Patriarker og Profeter,
kap. 7 og 8.
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