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Het hoofd boven water

Israëlzondag 2013
De Protestantse Kerk in Nederland biedt u deze handreiking aan ter voorbereiding op 
de Israëlzondag op 6 oktober 2013. De titel is ontleend aan het verhaal over de zondvloed 
dat op de sabbat voorafgaand aan de Israëlzondag in de synagoge gelezen wordt, Genesis 
6:9-11:32. Daarmee stappen we, eigenwijs genoeg, voor één zondag uit het Oecumenisch 
Leesrooster om te luisteren naar wat in de synagoge gelezen wordt! Op Israëlzondag moet 
dat kunnen. 

We kozen Genesis 8:1-14 als hoofdlezing, dat we lieten afdrukken 
in de vertaling van de Naardense Bijbel. Daaromheen treft u 
 korte teksten aan, eyeopeners, gedachtespinsels, exegetische en 
bijbels-theologische notities. Het artikel van rabbijn Marianne 
van Praag dat eind vorig jaar in Kerk & Israël Onderweg ver-
scheen, hebben we een prominente plaats gegeven. Daarnaast 
komt de Noachverklaring van het Caïroberaad aan de orde als 
een hedendaagse maatschappelijke uitwerking van het geloof, 
en bieden we enkele overwegingen bij het zondvloedverhaal in 
het perspectief van de dialoog tussen Joden en christenen. Ook 
hebben we liturgisch materiaal voor groot en klein: liederen, 
 teksten, verhalen, een woordpuzzel en een opdrachttekening (zie 
ook: www.pkn.nl/kerkenisrael > Israëlzondag. Met dit materiaal 
hopen we u van dienst te zijn, want we zijn als kerk méér aan 
Israël en het Jodendom verplicht dan uit de actuele bericht-
geving in kranten en tijdschriften blijkt. 

Het materiaal werd dit jaar voorbereid door de Provinciale Kerk 
en Israëlcommissies uit Groningen/Drenthe en Overijssel/ 
Flevoland. We wensen u een inspirerende Israëlzondag.

Reinier Gosker en Floor Barnhoorn
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Met een thema als ‘Het hoofd boven water’ moet u als 
voorganger zélf aan de gang. U moet er iets van maken! 
Wij hebben de pap voorbereid, met veel plezier trouwens, 
u mag er de krenten uit halen. Gebruik wat u gebruiken 
kunt en laat de rest voor wat het is. Wij laten verschillende 
stemmen aan het woord, met diverse uitleg, en hebben 
daar bewust voor gekozen. 

Collecteafkondiging

Vandaag, de eerste zondag van oktober, is het Israël-
zondag. We staan stil bij onze onopgeefbare 
 verbondenheid met het volk Israël. De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Hier-
mee steunen we concrete projecten in Nederland en Israël. 
Bijvoorbeeld Zikna en het Cheider, Joodse organisaties in 
Nederland. En in Israël wordt de internationale werk- en 
leefgemeenschap Nes Ammim in Israël ondersteund, waar 
Joodse en Arabische mensen elkaar ontmoeten en met 
elkaar in gesprek kunnen gaan.
Daarnaast wordt de leerstoel ‘Judaïca’ financieel mogelijk 
gemaakt. Deze is bedoeld om aanstaande predikanten toe 
te rusten met kennis van het Jodendom.
De Protestantse Kerk maakt verder studiereizen naar Israël 
mogelijk. Voor jongeren worden speciale reizen georgani-
seerd, waardoor zij met leeftijdsgenoten zich zelf een beeld 
kunnen vormen van de situatie ter plaatse. Voor mensen 
die zich verder willen verdiepen, geeft Kerk & Israël het 
kwartaalblad ‘Kerk en Israël Onderweg’ uit. 
Om al deze activiteiten ook in de toekomst voort te kunnen 
zetten en onze relatie met het volk Israël concreet gestalte 
te kunnen blijven geven, is uw steun onmisbaar. Geef 
 daarom voor dit belangrijke werk!
U kunt ook een gift overmaken op ING 343800, ten name 
van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht, onder 
vermelding van “Collecte Kerk en Israël”.



Tot eigen schade heeft de kerk zich lange tijd voor die wereld 
afgesloten. ‘Israël’ kwam in catechese en belijdenis niet aan de 
orde, of alleen negatief. Nu heeft Israël gelukkig een eigen plek 
in onze Kerkorde1.

De Israëlzondag valt ieder jaar op de eerste zondag van oktober. 
Het Joodse volk viert in die periode, jaarlijks en wereldwijd, de 
grote Joodse Feestdagen van Nieuwjaar tot Vreugde der Wet. 
We vergeten niet dat in diezelfde dagen, ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog, de Joden in ons land werden gedeporteerd. De 
Eeuwige – ook door ons in Jezus’ naam als Vader aangeroepen – 
is zijn volk altijd trouw gebleven.

Openingstekst

Over de Israëlzondag
De Israëlzondag heeft sinds 1949 een aparte markering in het kerkelijk jaar. We vieren deze 
dag het liefst zoveel mogelijk mét Israël. Dat kan concreet door het uitnodigen van Joodse 
gasten. Het kan ook door mee te lezen met wat er in de synagoge op het leesrooster staat. 
Verdiep je je ook nog in de rabbijnse schriftuitleg, dan gaat er een verrassende en verrijken-
de wereld voor je open. 
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1 Kerkorde artikel I.1: De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene  heilige apostolische en katholieke of  algemene christelijke Kerk, die 

zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

 Kerkorde artikel I.7: De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar  onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christusbelijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het 

gesprek met Israël inzake het  verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.

U kunt de dienst als volgt beginnen:

Vandaag vieren we onze jaarlijkse Israëlzondag. In deze 
eredienst besteden we bijzondere aandacht aan onze rela-
tie met het Joodse volk. In vieren, bidden, leren en dienen 
proberen wij hier gestalte aan te geven.

Het is slechts één dag per jaar Israëlzondag, maar het kan 
ons in beweging brengen naar een beter verstaan en 
begrijpen van wat wij samen met het Joodse volk delen.



Met Noach door het 
water heen
Wie met Noach de ark ingaat, wordt bijkans begraven in het water. Van de weeromstuit 
zou er in de liturgie even geen Gloria uitkomen. God heeft zijn boog op de mensen gericht 
en is kwaad op hen. Hij is zo kwaad dat Hij zijn schepping los lijkt te laten. Het is weer 
‘tohoewabohoe’ als in Genesis 1:1. En omdat wij – binnen de ark – ons geen haar beter 
weten dan zij daarbuiten, zwijgen we stil. Het regent een hele ‘veertigdagentijd’.
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Pas op de 17e van de zevende maand ontstaat er hoop, de dag 
dat normaal gesproken Loofhuttenfeest zou worden gevierd, het 
feest van een nieuwe aarde. 

Op de eerste van de tiende maand steekt de aarde het hoofd 
weer boven water; dezelfde dag dat de leiders ten tijde van Ezra 
de hoofden bijeensteken om te spreken over de toekomst na de 
zondvloed van hun dagen, de ballingschap. 

En op de eerste dag van de eerste maand, dus twee weken voor 
Pesach (Leviticus 23:5), wordt een luik geopend naar een nieuwe 
toekomst; we zijn dwars door de dood gegaan.

De aparte bootsman in ons midden die ons meeneemt op deze 
doortocht heet Noach, Rustbrenger. Het is niet moeilijk in het 
verhaal over deze eerstgeborene de grote Eerstgeborene te 
 ontdekken in wiens naam wij nog vandaag de dag ons en onze 
kinderen laten dopen: water waarin we met hem worden 
 begraven om ook met hem op te staan in een nieuw leven.

De 27e van de tweede maand waarvan Genesis 8:14 spreekt is 
voor ons de dag geworden dat we – veertig dagen na Pesach/
Pasen – naar de hemel kijken en daar zegenende handen zien. De 
boog die eerst op ons gericht was, spreekt nu woorden en belof-
ten van leven. God heeft zijn schiettuig ‘aan de wilgen’, in de 

wolken gehangen. Wie de 
boog ziet, mag nu weten: 
nooit weer. Alle verbonds-
beloften die de boog 
 representeert, God gedenkt 
ze voortdurend: de boog 
staat rondom de Troon 
(Openbaringen 4:3).

Wie deze grote doortocht 
letterlijk of figuurlijk heeft 
beleefd en weet aan wie 
we onze redding te danken 
hebben, weet zich voor zijn 
hele leven geroepen tot 
daden van vrede en 
gerechtigheid. Opdat wij 
herkenbaar zijn als horend 
bij een nieuwe schepping, 
een nieuwe Adam.

Schriftlezingen
Genesis 8:1-14
1 Petrus 3:18-22
Marcus 1:9-13 of 6:45-52



Water

‘Water’ als symboolwoord heeft meer dan één 
betekenis.

1. Er is het water van het ‘begin’, de ‘moederschoot’. Uit die bron 
zijn wij geboren. De letter Mem betekent water en heeft als 
getalswaarde veertig. Dat getal komt in het Noachverhaal 
veelvuldig voor, en het is het getal van het aantal weken dat 
een zwangerschap duurt. In Johannes 3 horen we dat de nieu-
we mens geboren wordt uit ‘water en geest’. Wie dus de duif 
boven de wateren ziet zweven (zie ook Genesis 1) weet dat 
God broedt op nieuw leven en mag in (blijde) verwachting 
leven, uitzien naar de dag van de ‘verlossing’.

2. Er is het water dat de dorst lest, dat redt van de dood; zege-
nende regen en bron of oase. Dat is het water als leven, als 
zegen van God. Het is niet vreemd dat Johannes in zijn Evan-
gelie ‘water’ noemt als symbool van de reddende en voedende 
en reinigende kracht van het Woord van God. Opnieuw dus 
‘water en Geest’, verwijzend naar Woord (Gods dabar) en 
Geest.

3. Er is het water in zijn oerkracht als er te veel van is, een vloed, 
een zee. Het water is dan allesbehalve zegenend; integendeel, 
het is dan symbool voor alle machten die het leven bedreigen, 
staat voor chaos en dood. In de Openbaring kunnen we als 
grote troost lezen dat er op de nieuwe aarde geen zee meer 
zijn zal, dat wil dus zeggen: geen levensbedreigende machten 
meer.

4. Er is het water dat ons omgeeft en meeneemt op de stroom 
van de tijd (zie het artikel van Marianne van Praag, pag. 
10-11), de geschiedenis waarin wij handelen. Vergelijk ook de 
‘glazen zee’ voor de Troon (Openbaring 4).

Water kan dus zowel leven betekenen als dood. In de symboliek 
van de doop zijn beide elementen tegelijk aan het woord: we 
gaan ten onder in het water én vinden door het water heen 
nieuw leven in Christus. We vinden de symboliek van water ook 
terug in liederen in het Liedboek, bijvoorbeeld Gezang 337, 340, 
345 en 75.

Watersnood 

Terwille van de vissen die wij waren
en van de mensen die wij zullen zijn,
wees niet meer toornig, zee, kom tot bedaren;
wind, wees genegen, houd de waterlijn.

Terwille van het licht in onze ogen,
terwille van het lichaam vasteland,
laat liefde zich afspelen op het droge
en laat de ark van het bestaan in stand

en laat de zee weer slapen in haar bedding,
krokodil zee die valse tranen schreit
bij de geboorteweeën van de schepping,
laat aan de zee de diepe eeuwigheid,

maar ons de dagen, de zozeer beminde.
Vader der aarde, stel het leven vast,
de grote Moeder wil ons weer verslinden.
Laat ons uw redding vinden op de tast. 

Guillaume van der Graft
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Drempelgebed  
(Dienstboek, p. 776 nr. 7):
Vg.: Eeuwige, onze God,
 wij die U nooit hebben gezien:
Allen:  zie ons hier staan.
Vg.:  Wij die U hebben gehoord
Allen: hoor Gij ons aan.
Vg.:    Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
Allen: wees onze hulp,
Vg.: en dat Gij alles hebt gemaakt,
Allen: maak alles nieuw,
Vg.:   en dat Gij ons bij name kent,
Allen: leer ons U kennen,
Vg.:   die Bron van leven wordt 

genoemd,
Allen: doe ons weer leven,
Vg.:   die hebt gezegd: ik zal er zijn,
Allen:  wees hier aanwezig.

Psalm van de zondag:  
Psalm 93 (LvdK)
Smeekgebed (bij Rosh-ha Shana; uit: 
 Sytze de Vries, Bij gelegenheid I, 120v.):

Onze Vader, onze Koning,
tegen U hebben wij gezondigd.
Geen andere koning hebben wij dan U,
wees mild met ons omwille van uw 
Naam.

Onze Vader, onze Koning,
doe ons omkeren en bij U terugkomen;
vergeef ons en scheld ons onze zonden 
kwijt;
wis ze uit, verwijder ze,
zodat ze U niet onder ogen komen.
Verscheur het vonnis, over ons geveld.

Onze Vader, onze Koning,
gedenk hoe wij uit stof genomen zijn.
Schrijf ons in het boek van leven dat goed 
is;
schrijf ons in het boek van een nieuwe 
toekomst,
van een bestaan in vrede,
schrijf ons in het boek van vergeving
en maak groot de kracht van uw volk, uw 
Messias.

Onze Vader, onze Koning,
hoor onze stem en ontferm U over ons.
Onze Vader, onze Koning,
aanvaard ons gebed en zend ons niet 
heen:
omwille van hen
die om uw Naam gedood zijn,
omwille van hen die stierven
omdat zij uw eenheid beleden,
omdat zij uw Naam hebben geheiligd.

Onze Vader, onze Koning,
ontferm U, ter wille van Uzelf;
ter wille van uw grote Naam,
wees ons genadig!

De Tien Woorden (lezen), 
gevolgd door Lied 167 uit 
 ‘Tussentijds’

Gebed van de zondag  
(uit:  Sytze de Vries, 
Bij gelegenheid I, 170)
Wij wonen op aarde
én, naar wij vertrouwen,
ook onder de hoede van de hemel.

Maar zo snel
maakt tegenwind ons moedeloos,
een stuurloos schip
zonder haven, zonder doel.
En hoe donker
kan de nacht lijken,
waarin wij aan onszelf zijn overgelaten
en de hemel gesloten is.

Laat het ons niet ontbreken
aan de nabijheid van uw Zoon
die ons met goede moed is voorgegaan,
zich niet door angst liet leiden
maar door louter liefde.

Eerste lezing: Genesis 8: 1-14

Orde van dienst voor Israëlzondag 6 oktober 2013

Israëlzondag valt dit jaar ruim tien dagen na Simchat Tora, het feest van Vreugde der Wet, waarop zowel de beëindiging van de 
oude jaarcyclus als het begin van de nieuwe lezingenreeks uit de Tora worden gevierd. Om die reden is er dit jaar voor gekozen 
niet het leesrooster van ‘De Eerste dag’ te volgen, maar de Sidra Noach te lezen, zoals in de synagoge is gebeurd op de sabbat die 
voorafgaat aan Israëlzondag.

Liturgisch materiaal
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Schriftlied: Lied van de vloed 
(‘Verzameld Liedboek’ p. 288)
(tekst: Huub Oosterhuis;  
melodie: Rinus den Arend)

De vloed van vóór de tijd,
van vóór Gij hebt gesproken.
De nacht van vóór het licht.
De dood van vóór uw Naam.

Wat wilt Gij dat ik ben,
een wrakhout op de golven?
Wie weet ik dat Gij zijt?
De ark van mijn behoud.

Van vóór de vloed zijt Gij.
Nog eer ik werd geboren,
had Gij mijn koers gezet
door deze diepten heen.

En na de vloed komt Gij.
Uw boog staat in de wolken,
Uw uitgestrekte arm,
Uw hand die ons bevrijdt.

En ooit zal hoog en droog
op gouden fundamenten
Uw stad voor eeuwig staan.
En dood zal niet meer zijn.

Tweede lezing: Marcus 6: 45-52

Zingen of afspelen ‘Susanne’ van 
Leonard Cohen
(vertaling Herman van Veen, 2e couplet):

En Jezus was een visser
die het water zo vertrouwde,
dat Hij zomaar over zee liep,
omdat Hij had leren houden
van de golven en de branding,
waarin niemand kan verdrinken.
Hij zei: ‘Als men blijft geloven
kan de zwaarste steen niet zinken’.
Maar de hemel ging pas open
toen zijn lichaam was gebroken
en hoe Hij heeft geleden,
dat weet alleen die Visser aan ’t kruis.
En je wilt wel met Hem meegaan,
samen naar de overkant
en je moet Hem wel vertrouwen,
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn 
hand.

Verkondiging

Antwoordlied:  
Lied 100 ‘Tussentijds’

Voorbeden, met gezongen 
 responsie:
Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Slotzang: Gezang 467 (LvdK)
Gezongen zegen (= Lied 116 ‘Tussentijds’, 
met verandering van ‘Levende’ in 
 ‘Eeuwige’)

Voorganger:
De Eeuwige zegene en behoede u,
de Eeuwige doe zijn aangezicht over u 
lichten,
en zij u genadig,
De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over 
u
en geve u vrede.

Allen:
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.

Alternatief:
Volledigheidshalve wordt hierbij nog een 
alternatieve keuze van Nieuwtestamenti-
sche Schriftlezingen en bijpassende liede-
ren geboden:

- Evangelielezing: Marcus 1:9-13
- Epistellezing: 1 Petrus 3:18-22
- Liederen: Gezang 337, Gezang 340, 

Gezang 345 en Gezang 75, alle uit het 
LvdK.
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8:1 Maar God blijft Noach indachtig 
en al wat er in het wild leeft en alle vee 
dat met hem in de ark is: 
God laat een geestesstorm  
over de aarde trekken, 
en de wateren bedaren. 
        

8:2 Gesloten worden de bronnen  
van de oervloed 
en de sluizen van de hemel,- 
de slagregen uit de hemel houdt op. 

8:3 De wateren keren terug van over de aarde, 
gaandeweg kerend; 
zo wijken de wateren 
na verloop van 
honderdvijftig maal een dag. 

8:4 De ark komt tot rust in de zevende maand 
op de zevende dag na nieuwemaan,- 
op de bergen van Ararat.  

8:5 De wateren 
bléven weggaan en wijken 
tot de tiende maand; 
in de tiende, op de eerste na nieuwemaan 
waren de toppen van de bergen te zien. 

8:6 Het geschiedt 
na verloop van veertig maal een dag: 
dan opent Noach 
het venster in de ark dat hij gemaakt heeft 

8:7 en zendt de raaf weg; 
die vliegt uit, in een uitvliegen en terugkeren, 
tot aan het opdrogen van de wateren  
van over de aarde. 

8:8 Dan zendt hij de duif van zich weg, 
om te zien of de wateren zijn verminderd 
op het aanschijn van de bloedrode grond. 

8:9 Maar de duif vond geen rust  
voor de holte van haar voet 
en keert tot hem terug in de ark, 
want er staat water over het aanschijn  
van heel de aarde. 
Hij zendt zijn hand uit, neemt haar vast 
en laat haar weer bij zich komen in de ark.  

8:10 Hij wacht nog eens 
een zevental andere dagen; 
dan zendt hij de duif wéér weg uit de ark.  

8:11 De duif komt tot hem ten tijde van de avond 
en ziedaar:  
een afgebroken olijftak in haar bek!- 
zo weet Noach 
dat de wateren over de aarde zijn afgenomen.  

Het woord ‘zondvloed’

De lezer zal merken dat we het woord ‘zondvloed’ mijden 
en spreken van ‘de grote vloed’ of ‘de vloed’. Het woord 
‘zondvloed’ wordt namelijk gemakkelijk in verband 
gebracht met ‘zonde’. Etymologisch heeft het daar echter 
niets mee te maken, evenmin als het Hebreeuwse ‘maboel’. 
Het oorspronkelijke Nederlandse woord luidde ‘sintvloed’ 
en stond voor ‘algemene overstroming’. Het voorvoegsel 
‘sint’ is ontstaan uit ‘sin’ en betekent ‘algemeen’. Pas in de 
16e eeuw werd het in verband gebracht met ‘zonde’ en 
ontstond de verbastering ‘zondvloed’. De bedoeling van de 
grote vloed was echter juist het reinigen van de aarde! De 
herkomst van het Hebreeuwse ‘maboel’ is onzeker. Maar 
zie de voorstellen van Rasji bij Gen. 6:7 (‘maboel’, afkom-
stig van vernietigen (Hebr. stam b-l-h), door elkaar gooien 
(stam b-l-b-l), op zijn kop zetten (stam j-b-l). 

Tenachon 3, pag. 38

Noachs navigatietechniek

Toen Noach vanuit zijn ark een raaf en een duif losliet, han-
teerde hij een navigatietechniek die in de Oudheid alge-
meen verbreid was. Ook de oude Vikingsagen maken er 
melding van. Op een zeereis tussen Shetland en IJsland 
nam Viking Floki een kooi met raven mee. Na een paar 
dagen varen liet hij er een los. De raaf vloog weg over de 
achtersteven en gaf daarmee meteen de ligging aan van 
Shetland. Enkele dagen later liet Floki nog eens een raaf 
los. Die vloog op, cirkelde een paar keer boven het schip en 
keerde terug naar het dek. Blijkbaar was er geen land in 
zicht. Toen later een derde raaf werd losgelaten, verdween 
die snel over de boeg en gaf met zijn vlucht de richting aan 
van IJsland. Het beginsel komt eenvoudig neer op een ver-
hoging van de uitkijkpost. Een vogel ziet op honderd meter 
hoogte een rotspunt van twintig meter al op een afstand 
van zestig kilometer. Een uitkijk aan boord van een schip 
ziet niet verder dan twintig kilometer. Met de komst van 
kompas en sextant zijn de duiven en raven in onbruik 
geraakt. De uitkijkposten van oude zeilschepen zijn nog 
lang ‘kraaiennesten’ blijven heten.

Tenachon 3, pag. 38
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Rabbijnse 
commentaren bij 

Genesis 8:1-14

De rabbi’s wijzen erop (BR 33.5) dat een raaf een 
onrein dier is (Leviticus 11,15, Deut. 14:14). Het is een 

sinister beest dat nergens voor deugt. Waarom mag hij dan 
toch – zij het ternauwernood – overleven? Het antwoord 
vinden we in 1 Koningen 17:4,6. De raaf had nog een taak 
te volbrengen. Hij moest ooit de hongerende Elia voedsel 
gaan brengen in de woestijn.

Uit: Karel Deurloo, Rochus Zuurmond ‘De dagen van 
Noach’, pag.113

‘En hij stuurde een duif weg – maar de duif vond geen 
rust’ (Genesis 8:8). Rabbi Jehoeda Ben Nachman zei in 
naam van Resj Lakiesj: ‘Als de duif wel een rustplaats 
gevonden had, was zij niet teruggekeerd. Is dat niet het-
zelfde als met Israël, waarvan geschreven staat: Zij wonen 
te midden der volkeren en vinden geen rust. – Als zij wel 
rust gevonden zouden hebben, zouden zij niet tot God 
teruggekeerd zijn. (Klaagliederen 1:3)

Van waar kwam het blad van de olijfboom? Rabbi Abba zei: 
‘Zij bracht het van de jonge takken van het land van Israel.’ 
Rabbi Levie zei: ‘Zij bracht het van de Olijfberg, want Israël 
werd niet door de vloed verzwolgen.’ Rabbi Birai zei: ‘Zij 
bracht het uit de tuin van Eden, want voor de duif werden 
de poorten geopend’, waarop Rabbi Abahoe zei: ‘Had zij 
dan niet iets beters kunnen brengen, iets van kaneel of 
een blad van de welriekende bomen? Maar de duif wilde 
Noach iets leren. Met dit blad zei zij Noach: Iets bitters van 
God is beter dan iets zoets uit jouw hand.’ 

Uit: Jacob Soetendorp in ‘Zoals er gezegd is over de vloed 
en de toren’, blz. 41 v.

8:12 Hij wacht nog eens 
een zevental andere dagen; 
hij zendt de duif weg 
en zij is niet meer nogmaals  
naar hem teruggekeerd.  

8:13 Het geschiedt in het zeshonderd  
en eerste jaar,  
aan het begin, op de eerste na nieuwemaan,  
dat de wateren zijn gaan opdrogen  
van over de aarde;  
dan verwijdert Noach het deksel van de ark,  
ziet uit,- 
en ziedaar, gaan drogen is het aanschijn  
van de bloedrode grond!  

8:14 In de tweede maand 
op de zevenentwintigste dag  
na nieuwemaan: 
dan is de aarde droog! 
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De Joodse wortels van 
het christendom
De verbondenheid die veel christenen voelen met het Jodendom en met Israël komt 
 uiteraard voort uit het besef dat het christendom uit het Jodendom is voortgekomen. De 
eerste christenen waren Joden. Deze gemeenschappelijke oorsprong die in het protestantse 
christendom wordt uitgedrukt met de welluidende term ‘onopgeefbaar verbonden’ kan de 
basis vormen voor wederzijds respect en onderling begrip. Een dialoog tussen Jodendom en 
christendom kan natuurlijk nooit tot doel hebben de ander van het eigen gelijk te overtuigen; 
zo’n gesprek is beslist zinloos. Maar wat kunnen wij wel van elkaar leren?

Een belangrijk principe van het Jodendom is dat er naast de 
zogeheten ‘Schriftelijke Tora’ – dat wat in het christendom ‘het 
Oude Testament’ wordt genoemd – er ook een ‘Mondelinge 
Tora’ bestaat waarin de inhoud van de Bijbel wordt uitgelegd, 
toegepast en steeds diepgaander onderzocht. Deze Mondelinge 
Tora is uiteindelijk weer opgeschreven in een groot aantal 
 boeken, waarvan de Talmoed het bekendste werk is. Belangrijk 
voor de rabbijnse geleerden is altijd geweest dat men de Bijbel 
niet zomaar las, maar dat de Schrift steeds in samenhang wordt 
begrepen met deze mondelinge traditie die voor de interpretatie 
van de Bijbel een richtinggevende leidraad vormt. Een ander 
centraal punt van het rabbijnse Jodendom is dat er behalve een 
geloofsleer ook een tot in de details uitgewerkte gedragsleer is: 
een geheel aan geboden die door God aan Mozes op de Sinaï 
zijn gegeven en die voor Joden toen en nu de basis van het 
dagelijks leven vormen. De bekendste van deze geboden zijn het 
houden van de Sabbat als onderdeel van de Tien Geboden (Exo-
dus 20:8-11) en de spijswetten (het koosjere eten; bijvoorbeeld 
Leviticus 11).

Gescheiden wegen
Maar als Jodendom en christendom een gemeenschappelijke 
wortel hebben, hoe zijn de wegen dan gescheiden geraakt? 
Nadat de eerste christenen in Jezus van Nazareth de langver-
wachte Messias hadden herkend, ontstond onder hen een 
meningsverschil dat wordt beschreven in het Nieuwe Testament 
(Handelingen 15): moeten nieuwe christenen die geen Joodse 
achtergrond hadden eerst Joods worden en de Joodse gedrags-
leer overnemen, of hoeft dat niet? Jezus had immers gezegd dat 
de geboden niet afgeschaft mochten worden (Matteüs 5:18-19). 
Het uiteindelijke antwoord was dat dit niet hoefde; men wordt 
christen door het geloof, niet door het verrichten van de gebo-
den. Met dit besluit zijn de beide godsdiensten definitief uiteen 
gegroeid. Het christendom is een eigen weg gegaan door de 
Joodse gedragsleer en daarmee de uitleg van de Bijbelse wetten, 
de zogeheten Mondelinge Tora, los te laten en een eigen traditie 
op te bouwen.

Interreligieuze dialoog
Wat hebben Jodendom en christendom elkaar in een inter-
religieuze dialoog te zeggen? Als rabbijn kan ik niet anders doen 
dan vertellen vanuit mijn eigen traditie. De literatuur die de Mon-
delinge Tora omvat, vertelt veel verhalen waarin een soort mythi-
sche symbolen worden gebruikt. Daardoor wordt er steeds weer 
een verrassend licht op de bijbeltekst geworpen. Een van die 
symbolen is het begrip ‘water’. In symbolische zin verwijst het 
beeld van het water naar het begrip ‘tijd’: water vloeit, net als 
onze tijd. Zoals onze wereld een vergankelijk karakter heeft, zo 
vloeit het water almaar verder als een rivier en komt nooit meer 
op dezelfde plaats terug. Kortom, ons leven heeft iets tijdelijks 
en voorbijgaands, zoals de haast ontelbare meningen en visies 
die de mens zich vormt na verloop van tijd weer verdwijnen om 
plaats te maken voor andere. Er zijn verhalen overgeleverd over 
hoe de mens vaak dreigt te verdrinken omdat hij overspoeld 
wordt door enorme watermassa’s. Dat wil eigenlijk zeggen dat 
de mens ‘verdrinkt’ in de oneindige veelheid van verschijnselen 
die onze huidige wereld biedt aan meningen, visies, wetenschap, 
enz. Kortom, de mens gaat onder in de tijd, en dat is hetzelfde als 
ondergaan in het water. 

In het zondvloedverhaal van Noach (Genesis 6:5-9:29) is sprake 
van een ark die over het water vaart en een aantal mensen weer 
veilig aan land brengt. Nu is het opvallend dat in de Hebreeuwse 
grondtekst van de Bijbel het woord voor ‘ark’ teva luidt. Dit 
woord betekent echter ook ‘woord’ (zie Rabbijns Woordenboek 
van Jastrow, pag. 1643). Dat werpt een nieuw licht op dit 
 overbekende verhaal: eigenlijk kunnen we dus zeggen dat de 
mensheid behouden blijft doordat zij zich in het woord bevindt. 
Ditzelfde woord teva wordt ook gebruikt voor het biezen mandje 
waarin Mozes wordt gelegd bij zijn geboorte (Exodus 2:3). Ook 
Mozes wordt dus ‘in het woord’ gelegd en blijft daardoor behou-
den. Opnieuw is hier de betekenis dat de mens in onze wereld 
met zijn almaar veranderende normen, waarden en meningen, 
daarnaast iets heeft wat eeuwig en onveranderlijk is en waarop 
hij kan vertrouwen. De symboliek van dit verhaal wil dus zeggen 
dat het woord iets is wat zich boven onze concrete wereld van 
tijd en ruimte (‘het water’) bevindt, iets wat daar bovenuit gaat.
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Vissers van mensen
Het water als symbool voor de stromende tijd kan ook een 
 verrassende betekenis geven aan een bekend verhaal uit het 
Nieuwe Testament. Het behoeft natuurlijk geen betoog dat op de 
vraag of Jezus van Nazareth de Messias is, joden en christenen 
een heel ander antwoord geven, en dat mag rustig zo blijven. 
Maar als we nu eens niet zozeer op de verschillen letten, en 
vooral kijken naar wat ons bindt, zien we dat het Nieuw-
testamentische verhaal van Jezus die over het water loopt 
 (Matteüs 14:25, Marcus 6:48) vanuit dezelfde symbolentaal is 
geschreven als die we in de Talmoed aantreffen. Met het lopen 
over het water bedoelt het Nieuwe Testament te zeggen dat 
Jezus ‘boven de tijd staat, iets eeuwigs heeft, en dat hij niet 
onderhevig is aan de wetten van onze concrete wereld’. Op 
grond van deze Talmoedische symboliek begrijpen we dan ook 
plotseling waarom de apostelen eigenlijk vissers zijn. Wat doet 
een visser? Die haalt vissen boven water. Of met andere woor-
den: hij trekt de mensen tot een niveau dat boven de tijd ligt. 
Ook de uitdrukking ‘ik zal van jullie vissers van mensen maken’ 
(Matteüs 4:19, Marcus 1:17) komt daarmee in een ander daglicht 
te staan: dus vissers die mensen boven deze wereld van tijd en 
ruimte uittrekken.

Aan de hand van dit concrete voorbeeld van het water zien we 
aldus dat de symboliek zoals die ten grondslag ligt aan het Oude 
Testament en zoals die in de Joodse traditie, in het bijzonder de 
Joodse mystiek, verder is uitgewerkt, met verrassende resulta-

ten kan worden toegepast op het Nieuwe Testament. De symbo-
lentaal die in beide boeken wordt gesproken, blijkt dezelfde te 
zijn. Door de gebruikte symbolen in Oude en in Nieuwe Testa-
ment op de juiste wijze te verstaan, komen we, denk ik, wel 
degelijk op een gemeenschappelijke grond, op iets wat aan beide 
godsdiensten ten grondslag ligt.

Joden en christenen kunnen dus gerust een verschillende 
mening hebben over de vraag of de Messias al gekomen is of 
niet, over de figuur van de Messias – wie dat ook moge zijn – 
kunnen we in onze traditieliteratuur wel degelijk gemeenschap-
pelijke ideeën vinden. Dat besef kan een band scheppen die 
mogelijk bijdraagt tot een dieper wederzijds begrip.

Marianne van Praag, rabbijn van de Liberaal-Joodse Gemeente in 
Den Haag.
Dit artikel verscheen eerder in het kwartaaltijdschrift Kerk en 
Israël Onderweg.

Vissers van mensenWater als verrassend symbool
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Het zondvloedverhaal 
vanuit het perspectief van de dialoog tussen Joden en 
christenen

De lezing van Genesis 8,1-14, in het kader van het geheel van Genesis 1-12, biedt 
 verrassende aandachtspunten voor het gesprek tussen Joden en christenen.

Genesis 1-12 wordt veelal aangeduid als de oergeschiedenis van 
de mensheid en gaat daarom de hele mensheid aan. Dat per-
spectief delen Joden en christenen. Zij delen ook in het bemoedi-
gende ethische perspectief van deze geschiedenis, dat we kun-
nen aanduiden als het Noachidisch verbond en de Noachidische 
geboden. De zondvloed is een reactie op een door de mens 
 mislukte schepping. De vloed, het terugkerende water van de 
oervloed, is een antischeppingsverhaal dat uitloopt op een 
 nieuwe schepping en een nieuw verbond. In taal en beelden zit 
Genesis 6-9 vol verwijzingen naar Genesis 1-3. Evenals in 
 Genesis 1:2 is het in Genesis 8:1 de wind/geest van God die orde 
gaat aanbrengen in de chaos van de vloed.

Het verbond van God met Noach (Genesis 9:9) sluit alle volken 
van de aarde en de hele schepping in. Het betreft de dan leven-
den die na hen komen, en alle levende wezens: voor de mens 
houdt dat een grote verantwoordelijkheid in voor de toekomst 
van de hele mensheid en de hele schepping. 
De Joden erkennen zeven Noachidische geboden waarvan er één 
het niet eten van bloed is, als uitdrukking van respect voor het 
leven van dieren en als uitdrukking van respect voor alle leven. 
In Genesis 9 vinden we de basis waarop later deze geboden 
 uitgewerkt zijn.

Voor het gesprek van christenen en Joden komt hieruit een 
 aantal vragen naar voren:

- Genesis 1-12 loopt uit op het verbond met Abraham. Het is ook 
toegeschreven naar dat verbond. Het verbond met Noach 
delen wij. Met welk recht mogen wij zeggen dat christenen en 

moslims ook delen in het verbond met Abraham? Voor Joden 
zeggen wij dat wel eens te snel en te gemakkelijk.

- Als christenen spreken wij van een nieuw testament, een 
nieuw verbond en een nieuwe schepping in Christus. (Geeft 
het verhaal over de storm op het meer niet ook iets weer van 
deze nieuwe schepping als een nee tegen de chaos van de 
vloed?) Joden zeggen met veel recht dat ze daarvan tot nu toe 
weinig gezien hebben. Voor hen is de Messiaanse tijd nog niet 
gekomen. Zij vragen zich af waarom christenen niet eerst eens 
beginnen om de Noachidische geboden serieus te nemen. 
Waren daar in Handelingen 15 niet afspraken over gemaakt in 
de oudste christelijke kerk?

Dit zijn vragen die in een preek niet uitgewerkt kunnen worden, 
maar wel in het bewustzijn geroepen mogen worden, als een 
aansporing tot het zoeken van een verrijkend en vernieuwend 
gesprek met het Jodendom. Daarbij mogen we ons afvragen of 
we in dat gesprek niet veel meer zouden kunnen doen met wat 
we gezamenlijk als opdracht hebben vanuit het verbond met 
Noach: elkaar aansporen en helpen om het hoofd boven water te 
houden. Hopelijk zó moedgevend dat ook moslims en andere 
godsdiensten daarbij willen aansluiten.

Literatuur
- Karel Deurloo/Rochus Zuurmond, De dagen van Noach. ‘De  verhalen rond 

de vloed in schrift en oudste traditie’, Baarn 1991
- Ellen van Wolde, Verhalen over het begin, Baarn 1995
- Willem Zuidema/Jos op ’t Rood, En God sprak tot Noach en zijn zonen. 

‘Een joodse code voor niet-joden?’, Baarn 1991
- Zoals er gezegd is over De vloed en de toren, Phoenix Bijbel Pockets 3, 

Zeist/Antwerpen 1962
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Noachverklaring
Het verhaal van Noach en de vloed blijkt ook actueel en van blijvende betekenis gelet op de 
zogenaamde Noachverklaring, naar buiten gebracht in januari 2010 na de klimaattop in 
Kopenhagen. Deze verklaring werd uitgebracht door het Caïro-overleg van Joodse,    moslim- 
en christelijke organisaties. Vanuit de kerken neemt de Raad van Kerken deel aan dit 
 overleg. De Bijbel en de Koran hebben niet alleen de persoon van Abraham maar ook Noach 
gezamenlijk.

Rabbijn Avraham Soetendorp schreef vanuit Joods perspectief 
een bijdrage aan deze verklaring, waaruit de volgende passages:

‘Deze verklaring ligt in het verlengde van een bekende Joodse 
mondelinge overlevering. Volgens deze worden aan de zonen van 
Noach – en in hen aan heel de mensheid – de zeven wetten van 
Noach gegeven: de ethische principes die het voortleven op 
 aarde mogelijk maken. Dit zijn: het gebod om rechtbanken in te 
stellen, het verbod om de Schepper te vervloeken, het verbod op 
afgodendienst, het verbod om te moorden, het verbod om te 
 stelen, het verbod op incest, het verbod om vlees te scheuren 
van een levend dier.

In de episode van Noach lag de nadruk op de verdorvenheid van 
de wereldbevolking, en natuurlijk niet op zijn klimaatbewustzijn. 
De Noachverklaring benoemt daarom het veiligstellen van de 
hulpbronnen, zoals Noach de dieren in de ark veilig stelde. 
 Daarmee maakte hij de voortzetting van leven en de voort-
planting mogelijk. Noach verpersoonlijkt de plicht om verant-
woordelijkheid te nemen en niet op te geven. Hij is de stamvader 
van heel de mensheid. En deze verbondenheid met heel de 
schepping en alle levensvormen is onopgeefbaar. God heeft een 
verbondsbelofte met Noach – en in hem met heel de mensheid 
– gesloten, en met alle levende wezens, om nooit weer het water 
te laten aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 
Het is aan de mens, begiftigd met vrije wil, Gods medewerker in 
de schepping, om deze gezegende aarde te bewerken en te 
bewaren.’

Literatuur
Zie voor de hele tekst van de Noachverklaring:  
http://www.kerkinactie.nl/site/uploadedDocs/NoachVerklaring.pdf

13

‘Bij de aanvang van een nieuw jaar en een nieuw decenni-
um vanuit de gangbare westerse tijdsrekening (islam en 
Jodendom hanteren daarnaast een eigen kalender) willen 
en kunnen wij als religies die geloven in God als schepper 
van deze aarde niet voorbijgaan aan een van de grootste 
problemen waarmee de mensheid in deze eeuw wordt 
geconfronteerd: de klimaatverandering. Rond de conferen-
tie in Kopenhagen hoorden we woorden als: ‘het redden 
van de mensheid’ en het ‘redden van de aarde’. Het zijn 
woorden die voor ons ook een diepe religieuze lading en 
betekenis hebben. De oplossing van het klimaatprobleem 
raakt aan de houding van mensen en de achterliggende 
waarden en normen. Het is ten diepste een moreel, ethisch 
en spiritueel probleem. Bij verwaarlozing van deze 
 dimensie raakt een oplossing verder uit zicht.’

‘Onze verbondenheid als monotheïstische religies zien wij 
in dit verband beschreven en verbeeld in de persoon van 
Noach. Wij beroepen ons vanuit onze tradities op Abraham 
als vader van alle gelovigen. Aan het verbond met 
 Abraham gaat echter het verbond met Noach (Noah, Nuh) 
nog vooraf, een verbond niet alleen met de mens, maar 
met al wat leeft. Noach belichaamt voor ons de houding 
van gerechtigheid en verantwoordelijkheid voor heel de 
schepping, in het zicht van een dreigende ondergang. Zijn 
naam betekent ‘troost’. Hij laat door zijn houding en gedrag 
zien hoe hoop die door de diepte is heen gegaan bijdraagt 
aan een vernieuwing van de schepping. Zo symboliseert hij 
onze hoop.’

http://www.kerkinactie.nl/site/uploadedDocs/NoachVerklaring.pdf
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Kindermateriaal
Suggesties voor de kindernevendienst

Gesprek vooraf voor alle groepen, eventueel met 
de dominee in de kerk.
Als opstapje naar het Noachverhaal: neem een zwemplankje of 
zwembandjes mee en praat met de kinderen over hun ‘water-
ervaringen’. Hoe was jouw eerste zwemles? Hoe vond jij het om 
in het diepe te springen? Hoe voelde jij je toen het lukte? Kun je 
ook watertrappelen? Het gesprekje kan ook na de vertelling 
gevoerd worden. 

Voor 4-8-jarigen
Vertelling: Genesis 8:1-14
Thema: Het hoofd boven water!

Verhaaltje: Samen in de ark
Noach loopt langs de hokken van de dieren. Heel lang varen ze al 
samen in de ark, Noach en zijn familie en alle dieren. Eerst regende 
het wel veertig dagen. De hele aarde werd een grote zee. Nu vaart 
de ark op die grote zee, niemand weet waar ze naartoe gaan. 
Boem! Noach struikelt, languit ligt hij op de grond. Als hij opstaat 
voelt hij dat er iets raars is gebeurd. Ineens ligt de ark stil, hij is 
ergens tegenaan gevaren. Noach kijkt naar boven. Daar, vlak onder 
het dak zitten de vogels. Ze kwetteren en zingen door elkaar. Om 
hem heen hoort hij geloei van de koeien, en de paarden staan te 
hinniken. Noach houdt zijn handen voor zijn oren, wat een lawaai. 
Natuurlijk maken de dieren lawaai, ze zijn heel erg geschrokken. 
Als Noach uit een klein luikje naar buiten kijkt ziet hij allemaal 
water om zich heen. Iedere dag gaat hij even kijken. Het water 
zakt wel steeds een beetje, maar het duurt wel erg lang. Dan ziet 
Noach in de verte de top van een berg. Na nog veertig dagen haalt 
Noach een raaf uit zijn kooi. Met zijn hele familie loopt Noach naar 
het luik en laat de raaf los. Direct vliegt de raaf weg. Noach wacht, 
maar de raaf komt niet terug. Dan laat hij een duif wegvliegen. De 
duif is niet zo sterk als de raaf. ’s Avonds, als Noach het luikt open 
doet, komt de duif direct aanvliegen. Ze is doodmoe van het 
 vliegen. Er was geen enkel plekje om uit te rusten. Noach laat haar 
zeven dagen uitrusten. Dan probeert hij het nog een keer. Die 
avond komt de duif weer terug naar de ark, maar ze heeft nu een 
olijftak in haar bek. Nu weet Noach dat de bomen weer groeien. 
Noach wacht nog een keer zeven dagen. Hij laat de duif nog een 
keertje los. Die avond komt de duif niet meer terug. Nu weet 
Noach dat het tijd is om uit de ark te gaan. Nu kan hij het grote 
luik openmaken. Noach en zijn familie kijken naar buiten. Ze zien 
een rode aarde met planten en bomen. Nu kunnen mensen en 
 dieren weer leven op de aarde. De aarde is weer droog.

Gesprekje
Noach, zijn familie en de dieren zullen het vast wel spannend heb-
ben gevonden in de ark, zomaar dobberend op die eindeloze zee van 
water. Na de vertelling praten we samen na over ‘waterervaringen’. 
Hoe was jou eerste zwemles? Hoe vond jij het om in het diepe te 
springen? Hoe voelde jij je toen het lukte? Kun je ook watertrappelen? 

Creatieve activiteit
Na / naast de vertelling maken de kinderen een tekening van wie 
en wat zij graag willen meenemen in de ark. Bij Noach mochten 
er heel veel dieren mee, neem jij ook veel mensen en dieren mee? 
Eventueel kan er een kleurplaat toegevoegd worden waarop al 
een ark staat getekend. 
Zie www.pkn.nl/kerkenisrael > Israëlzondag 

Voor 8-12-jarigen
Vertelling: Genesis 8:1-14
Thema: Het hoofd boven water!

Verhaaltje: Hoelang moeten we hier nog blijven?
Met een boos gezicht loopt Sem de kamer uit. Iedere dag is 
 hetzelfde. Al weken lang dobberen ze op de eindeloze zee. In het 
begin vond hij het nog wel spannend, maar nu verveelt hij zich. 
Noach heeft zijn oudste zoon gevraagd de dieren te voeren, maar 
Sem heeft er helemaal geen zin in. Toch weet hij dat de dieren 
moeten eten. Mokkend pakt hij een emmer en loopt naar de 
 hokken van de paarden. Net als hij het voer in de bak wil gooien 
struikelt hij. Hoe komt dat nu ineens? Verbaasd krabbelt hij over-
eind. Onrustig staan de paarden met hun hoofd te zwaaien. Bij 
de koeien klinkt geloei en ook boven bij de vogels is het een hels 
kabaal. Het lijkt wel of alle dieren zijn geschrokken. Eerst weet 
hij niet wat het is, maar dan voelt hij het. De boot ligt stil, ze 
varen niet meer. Snel klimt hij naar boven. Daar, boven in de ark, 
is een luikje. Op de trap hoort hij de anderen ook komen. Noach 
en zijn hele familie kijken door het luikje naar buiten. Ja, de boot 
ligt stil, maar onder hen en om hen heen zien ze alleen maar 
water. ‘Pap, moeten we hier nu altijd blijven?’ 

Jafet, de jongste zoon kijkt zijn vader aan. ‘Ik denk het niet 
 jongen’, zegt Noach, ‘maar we zullen nog wel een tijdje moeten 
wachten.’ Iedere dag gaan ze kijken. Heel langzaam zakt het 
water. Het eerste dat ze zien zijn bergtoppen in de verte. Alles 
ziet er kaal uit, niet een plek om op te leven. ‘Kom eens mee met 
mij’, zegt Noach op een dag tegen Sem. Samen lopen ze naar de 
vogelkooien. Noach kiest een raaf uit en pakt hem stevig vast. 
‘Maak het luik maar open Sem.’ Dan steekt Noach zijn arm naar 
buiten. De raaf vliegt even een rondje en verdwijnt dan in de 
 verte. Sem wacht lang, maar de raaf komt niet terug naar de ark. 
Een tijdje later brengen ze samen een duif naar het luik. Ook deze 
vogel vliegt weg, maar ’s avonds landt de duif doodmoe op de 
arm van Noach. Er was voor haar nog geen plaats om uit te 
 rusten. Een week later mag de duif het weer proberen. Die avond 
ziet Sem de duif aankomen. ‘Pap, ze heeft iets in haar bek’, roept 
hij enthousiast uit. Noach bekijkt het takje. Het komt van een 
olijfboom. ‘Sem, het komt goed, kijk maar. De bomen krijgen 
weer nieuwe bladeren. Toch kunnen we nog niet op de aarde 
wonen.’ 
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Horizontaal
1.  Profeet die op reis moest
3.  Verdronk in de rietzee
4.  Naam voor een boot
7.  Moest zeven keer kopje onder
8.  Reddingsboot van Mozes
10. Voor Israël redding, voor Egypte een ramp

Verticaal
1.  Rivier in Israël
2.  Woonde in de ark
5.  Discipelen waren hier heel bang voor
6.  Bracht een olijftak naar Noach
9.  Liet zich dopen door Johannes

Sem kan nauwelijks wachten. Als de duif voor de derde keer los 
wordt gelaten komt zij niet meer terug. Nu is er voor haar wel een 
plekje om te wonen. ’s Avonds vertelt Noach aan zijn hele familie 
dat het tijd wordt om te vertrekken. De volgende morgen helpen 
ze allemaal mee om het grote luik open te maken. Sem slaat zijn 
hand voor zijn mond als hij naar buiten kijkt. De aarde is rood en 
er groeien weer planten en bomen op. De aarde is droog. Mensen 
en dieren kunnen weer wonen op de aarde.

Gesprek en collage
Zorg voor een groot vel papier waarvan het onderste deel blauw 
en het bovenste deel wit is, bijvoorbeeld twee vellen A1 karton 
boven elkaar. 
Waaraan denken we bij het woord water? Teken of schrijf dit op 
een grote druppel van gekeurd papier. Vertel elkaar wat je hebt 
gemaakt. Is dit bedreigend? Plak jouw druppel dan helemaal 
onder in de zee (een groot blauw vel karton of papier). Is jouw 
druppel juist fijn, bevrijdend en geeft het kracht? Plak jouw 
 druppel dan bovenin het water, aan de oppervlakte, of misschien 
stijgt jouw druppel wel op boven het water.

Andere waterverhalen, een speurtocht en een 
puzzel
Ga samen op zoek naar andere bijbelverhalen waarin mensen het 
hoofd boven water houden of misschien juist kopje onder gaan. 
Afhankelijk van de bijbelkennis van de kinderen kan vooraf kort 
het verhaal verteld of voorgelezen worden of vertellen de kinde-
ren aan elkaar wat ze van de verhalen weten. Zijn de mensen in 
deze verhalen ‘losers’ of ‘helden’? Of zijn het mensen zoals jij en 
ik? Naast het verhaal van Noach en zijn familie (met de belang-
rijke rol van de duif) valt te denken aan:

Uit het Oude Testament: 
- Mozes in het biezen mandje.
- Het volk Israël en Farao bij de doortocht door de Rietzee.
- Jona op weg naar Nineve (zijn naam betekent duif!).
- Naäman die zeven keer kopje onder moest om te genezen.

Uit het Nieuwe Testament:
- De doop van Jezus (met weer een duif!) door Johannes de Doper.
- De storm op het meer.
- Jezus lopend over het water.

Hierna maken de kinderen een puzzel waarin de belangrijkste 
woorden uit deze verhalen terugkomen. Zie voor puzzel en 
opdrachttekening www.pkn.nl/kerkenisrael > Israëlzondag.

Wie gaan er mee in de ark?
Teken alle mensen en dieren die jij wilt meenemen.
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