
NIEUW

Uniek
Bij het schrijven van de verhalen heeft de 
auteur geprobeerd rekening te houden met 
kinderen waarbij sprake is van ASS. Dit vertaalt 
zich in heldere zinnen en uitdrukkingen, waarbij 
metaforen zoveel mogelijk worden vermeden.
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Kinderbijbel
Prachtig geïllustreerde

Wat ligt daar, zo midden op het land? Het lijkt wel of iemand een boot aan het bouwen is.  

Maar er is nergens water! Waarom zou je een boot bouwen als er geen water is?  

arkDe
7

35

Genesis 6:9-7:24

Het is een opdracht van de HEERE. Noach heeft 

die opdracht gekregen. Gehoorzaam is hij begon-

nen en hij werkt hard door. Hij zaagt planken van 

boomstammen. Ook smeedt hij spijkers in het 

vuur. De HEERE heeft hem precies verteld hoe de 

ark eruit moet zien. En zo maakt hij hem. Allerlei 

mensen horen het gezaag en getimmer. Waar 

komt dat geluid vandaan? Nieuwsgierig komen ze 

een kijkje nemen. Wat is die man aan het doen? 

De mensen vinden het maar gek: een boot bou-

wen, terwijl er geen water is. ‘Waar ben je mee 

bezig’, vragen de mensen aan Noach. Dan vertelt 

hij dat hij van de HEERE een ark moet bouwen. 

Want het land dat nu nog droog is, komt hele-

maal onder water. ‘God gaat de mensen straffen, 

omdat zij Hem veel verdriet doen’, zegt Noach. 

‘De wereld is vol van zonde en de meeste mensen 

geloven niet in de HEERE’, vertelt hij. ‘Daar heeft 

God verdriet van en Hij heeft mij verteld dat Hij 

de zonde niet langer kan aanzien. Niemand zal 

de straf ontlopen; alleen degenen die dan in deze 

ark zijn worden gered! Wie maar wil, mag straks 

Intekenprijs 
€ 29,95

Verhalen en platen die samen hetzelfde 
vertellen, dat is de kracht van dit boek.  
Terwijl de vertellingen gelezen of voorgelezen 
worden, maken de platen het gehoorde 
zichtbaar. De Bijbel gaat over echte mensen 
zoals wij en vooral over de levende God, Die  
Zich met mensen bemoeit. Zie en hoor in dit 
boek wie Hij was in het leven van mensen toen, 
maar ook wie Hij wil zijn voor mensen van nu. 
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