
  n toen werd 
 het licht.

Nu kon God zien.
“Het licht zal dag heten,” zei hij,
“en het donker zal nacht heten.”

Toen werd het ochtend op de tweede dag. God zei:

“Er zal een 
hemel zijn 

en onder de hemel 
zal er water zijn.”

Op de ochtend van de derde dag zorgde God ervoor dat 
het water zich samentrok, zodat er aarde  

zichtbaar werd. De aarde noemde hij aarde en het 
water noemde hij zee.

Op de aarde liet hij bomen, gras en struiken
groeien. Bessen, vruchten en planten

schiep hij ook. De aarde werd
groen en vruchtbaar. 
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En toen kregen 
Noach en zijn gezin 
het druk. Noach en 
zijn zoons trokken 
eropuit en haalden 

de hoogste bomen uit het bos om daar het 
schip van te bouwen. De klein kinderen 
maakten kooien van de afgehakte takken. 
En Noachs vrouw en de vrouwen van 
Noachs zoons gingen dieren vangen en 
stopten die in de kooien. Ze renden rond 
en vingen gazellen en wespen en lieve
heersbeestjes en zwaluwen. De gevaarlijk
ste dieren moesten ze in vallen lokken. En 
elke dag werd het lawaaiiger rond het huis 
van Noach. Er werd getimmerd en gehakt, 
leeuwen brulden, ezels balkten, de haan 
kraaide en de vleermuis piepte hoog en 
schril.
De buren hadden Noach en zijn gezin 
altijd maar saai gevonden. Maar nu was 
hun belangstelling gewekt. Want wat bouw
den ze daar toch in hemelsnaam? Het leek 
wel een schip. Was die ouwe zijn verstand 
verloren?

“Uhm,” zeiden ze tegen 
Noach en ze lachten. 
“Wat ben je toch aan 
het doen? Ben je een 
schip aan het bouwen?”
“Ja,” zei Noach en hij
 sloeg een spijker op zijn 
kop. “Een schip. Voor als  
de grote stormvloed komt.”
“O, die,” zeiden de buren en ze moesten lachen. 
“En toen dacht je ik maak ook maar een dieren
tuin?”
“Nee, de dieren gaan mee op het schip, ” ant
woordde Noach.
“Hij is zo gek dat we niet eens zin hebben om 
hem een pak rammel te geven,” zeiden de buren 
tegen elkaar.
Noach en zijn zoons maakten het schip af, de 
vrouwen hadden alle dieren verzameld. Paar na 
paar gingen ze het schip binnen. Olifanten, 
leeuwen, paarden, katten, muizen,bijen, vlinders, 
alle dieren werden verdeeld over de drie dek
ken. Tot slot gingen Noach en zijn gezin aan 
boord. 


