
Kinderbijbelclub “De verborgen Schat” – verslag clubmiddag    

      
Datum: 24 oktober 2018 
 
 
Naam kind ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Noach en zijn familieleden zijn in de ark. Alle mensen en dieren (behalve de vissen) buiten de ark zijn 
verdronken. Vreselijk. Waarom? God was vertoornd over de zonden. En toch, God denkt aan Noach en aan 
de dieren in de ark. Niet zoals jij weleens aan iemand denkt en die later toch weer vergeet. De Heere 
gedenkt: het einde van de zondvloed komt, want door een wind zorgt God ervoor dat de vloed van regen 
stopt. Er komt na een periode van 150 dagen ‘vloed’ een tijd dat het ‘eb’ begint te worden. Als de vloed 
stopt, laat Noach na 40 dagen wachten een raaf uit het vensterraam vliegen. De raaf kwam niet terug. 
Zeven dagen na de raaf laat Noach ook een duif, een reine vogel, naar buiten. Zij komt onrustig terug; er 
was nog teveel water op de aarde. 7 dagen later vloog de duif opnieuw uit de ark. Toen kwam zij terug met 
een olijftakje. Het wordt dus steeds droger op de aarde, het water zakt (ebt), en er groeit weer nieuw leven 
aan de olijfboom. Opnieuw na 7 dagen laat Noach de duif weer uit de ark. Zij keert niet meer terug. Noach 
begrijpt het, de aarde is opgedroogd. Noach heeft ongeveer een jaar in de ark gezeten. God toornt niet 
alleen over de zonde, maar denkt ook in vrede aan Noach door de Heere Jezus, Die zondige mensen het 
leven wil geven. Hij gedacht aan Noach. Hij kan ook aan jou denken!  
 
De leertekst is:  En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee, dat met hem in de 
ark was. (Genesis 8 vers 1) 
 
 
Nieuwe opdracht (volgende clubmiddag is 7 november - dankdag): 
 

Maak een duif van papier in tien stappen en neem deze de volgende keer mee: 
Stap 1: 

Leg een vierkant blaadje voor je met een punt naar je toe. Vouw het papier dubbel van links naar rechts 

en weer terug. 

Stap 2: 

Vouw het papier dubbel van onderen naar boven. 

Stap 3: 

Vouw beide lagen omlaag zodat ze iets meer dan de helft uitsteken. 

Stap 4: 

Vouw alleen de bovenste laag omhoog. 

Stap 5: 

Vouw het papier dubbel van rechts naar links. 

Stap 6: 

Draai het papier 90 graden (een kwartslag) tegen de klok in, zodat de linkerpunt onderaan komt te 

liggen. 

Stap 7: 

Vouw de linker punt omlaag en weer terug. 

Stap 8: 

Vouw de linker punt naar binnen, tussen de twee lagen papier, langs de vouwlijn gemaakt in stap 7. 

Stap 9: 

Vouw de onderste punt van de bovenste laag schuin omhoog om de linkervleugel te vormen. Doe hetzelfde aan de andere kant voor de 

rechtervleugel. 

Stap 10: 

Vouw de punten van de vleugels iets omlaag en naar buiten. Teken een paar oogjes om de duif nog echter te maken. Maak er jouw duif van!  


