
Kinderbijbelclub “De verborgen Schat” – verslag clubmiddag    

      
Datum :  7 nov. 2018 
 
Naam kind ………………………………………………………………………………….. 
 

Waar het over ging: 
De aarde is weer droog! God dacht steeds aan Noach. En Noach wacht op God. Tot God Zelf de deur van de 
ark weer open doet en zegt dat ze allemaal weer uit de ark mogen. Daar gaan de dieren 2-aan-2 , steeds 
een mannetje en een vrouwtje. God wil dat de aarde weer vol wordt. Wat voelt Noach zich klein bij zo’n 
goede God. Die hem nog wil laten leven. Noach wist heel goed dat hij niet beter was dan alle mensen die 
verdronken zijn. Hij had ook verkeerd gedaan. Maar god gaf GE-NA-DE. Dat is iets wat je krijgt wat je niet 
verdiend! Een geschenk! Zomaar. Gratis.  Noach buigt voor die goede God en God ziet dat. Hij keurt het 
offer goed. Zó wil Hij ge-eert worden. Dan geeft God Noach (én ons) het teken van de regenboog. 
Wat een prachtige kleuren! rood , oranje , geel , groen , blauw , indigo (donkerpaars) en violet (lichtpaars). 

In een boog staan ze boven de aarde. Als een teken van Gods verbond. Een teken voor alle levende 

mensen, zolang ze op de aarde zijn. “Als Ik wolken over de aarde breng, zullen jullie Mijn boog zien. Dan zal 

IK aan Mijn verbond ( Mijn afspraak) denken dat Ik nooit meer zo’n grote watervloed op de aarde zal 

brengen” “Totdat…Ik gedaan heb wat Ik geloofd heb, dan kom Ik weer. Totdat.. Ik GE-NA-DE heb uitgedeeld 

aan veel mensen ,aan groten en kleinen. “ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De leertekst is: 

Dankt God in alles  (Filippenzen 5  vers 18) 

Opdracht 
 
Als je deze opdracht maakt en de volgende keer ( 9 mei ) inlevert op de club, dan krijg je een extra 
spaarpunt! Verbind de cijfers in goede volgorde en kleur in met boven genoemde kleuren. 

 


