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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

NOACH, DE RAAF EN DE DUIF
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“Kijk mam, allemaal duiven”. Lotte is een dagje met 
haar moeder in een grote stad aan het winkelen. Ze 
lopen over een plein. En ja, daar lopen veel duiven 
rond. Wat zijn ze mooi. Grijs, met in hun nekje glim-
mende groen, paarse veertjes. Als Lotte er naar toe 
loopt om er een aan te raken, vliegen ze gauw opzij. 
“En weet u mam, bij Sander thuis hebben ze ook 
duiven. Daar doen ze weleens een wedstrijd mee.” 
“Ja, dat kan heel goed”, antwoordt haar moeder. 
“Sommige duiven weten heel goed de weg. Dan laat 
iemand ze bijvoorbeeld in Frankrijk los en dan weten 
ze hoe ze naar huis terug moeten vliegen. Welke duif 
dan het kortst onderweg is, die heeft gewonnen.”
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Zet de letters uit de genummerde vakjes in het balkje onderaan, 
dan lees je een woord.

Vragen

en een

Sudoku

Wat 
hoort bij 
elkaar?

In elke rij en kolom mag elk plaatje 1x voorkomen. 
Je kan kiezen uit de volgende plaatjes:

• Eet vooral blaadjes en zaadjes
• Eet vooral resten van dode dieren
• Noach laat hem 1x uitvliegen
• Noach laat hem 3x uitvliegen
• Hij komt terug met een olijftak in zijn snavel
• Deze vogel komt ook voor bij de profeet Elia
• Over deze vogel lezen we ook bij de doop van de Heere Jezus

1. Hoeveel dagen en nachten was Noach in de ark?  

1.

2. Waarop kwam de ark stil te liggen?

2.

3. Hoe wordt deze watervloed ook wel genoemd?

3.

4. Welk teken in de natuur gaf de Heere aan de mensen?

4.

5. Wat deed Noach toen hij uit de ark kwam?

5.

6. Welke twee vogels liet Noach uit de ark vliegen?

Oplossing

1. 2. 3. 4. 5. 6.

6.
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Volg de pijlen. Vul de letter op de goede plaats in. Wat lees je? 

Rebus

Om over na 

te denken

Het is daarom altijd belangrijk om naar de wil van God te vragen. 
Wie bad “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” 

aa=ij

____

__

__

_______

_____

____ ___

-k -ker

-n

z=g

-sp

t=g -f

Lees Mattheüs 24: 36-39
Lijkt onze tijd op de tijd waarin Noach leefde? Wat deden de men-sen toen, wat doen de mensen nu? 

Is er verschil?

Als jij in de tijd van Noach leef-

de, zou je dan hebben geluisterd 

naar zijn preek? En zou je in de 

ark zijn gegaan?



KLEURPLAAT

En zie, een afgebroken olijfblad was in haar bek
Genesis 8:11


