
Noag se 
wildtuin op 

water 

Naam: _____________________ 



Dag 1 

Noag het ‘n behoorlike wildtuin op water gehad. 2 van elke dier en net 8  mense het vir 40 

dae en 40 nagte op die ark geleef. So beknop met diere wat nie ‘n toilet gehad het nie, 

mekaar wou eet. Dit klink maar wild hoor! So wild soos dit was, sou dit nie naby die wêreld 

buite die ark kom nie.  

Onder water omdat God so kwaad was vir die sonde. 

Wat het gemaak dat Noag in God kon vertrou? God is Heilig. Wat so dit nou vir ons beteken. 

Dis meer as cool dis meer as awesome. Dit beteken dat alles wat God doen is reg en 

perfek. Daar is geen sonde in Hom nie en Hy kan sonde nie verdra nie. omdat God heilig en 

regverdig is, moet Hy sonde straf. Daarom het Hy besluit om die mense met ‘n watervloed 

te laat sterf.  

Daar is ‘n wildtuin wat in papier vasgevang is. Sny dit uit en maak ‘n konsert van hoe jy dink 

dit op daardie dag by die Ark afgespeel het. Jy kan in Genesis 5-8 gaan lees as jy meer 

informasie soek.  [Die  junior pakkies mag al uitgesnywees en in ‘n kovert geplaas wees.] 

 

God het vir Noag ‘n groot taak 

gegooi en Noag het dit  perfek 

gevang. Kyk bietjie of julle  vang 

vaardighede ook so goed is: 

Waterballon en handdoek vang.  

Maak een van die ballonne vol 

water twee mense span  ‘n 

handdoek styf en hop-vang hom 

na die ander span of selfs ‘n 

teiken.  

Waterballon hop op 







 
Dag 2  

God is heilig! Ons is duidelik nie. God het die aarde met water vernietig omdat Hy 

kwaad was vir die mense wat hulle lewe gelewe het soos hulle wou. Die lewe wat Hy 

vir hulle beplan het was soveel beter en vol liefde en die regte besluite. Hy het 

Homself nie minder heilig gemaak om by die mense in te pas nie Hy bly heilig en 

regverdig. Ons kan altyd daarop staat maak. Daarom het Hy toe heilig af gestuur 

aarde toe. Hy het Jesus gestuur. Die sonde wat ons onheilig maak is deur Jesus in 

die see gegooi.  

Miga 7 :19 Hy sal ons sonde tot niet maak, 

U sal al hulle sondes in die diepsee gooi. 

Koppie float:  
Pak al die plastiek koppies wat julle in die huis 

kan kry in ‘n ry. Skuif die 

koppies van julle begin 

streep tot by julle einde 

streep sonder om met 

jou lyf daar aan te raak. 

Al wat julle elkeen het is 

‘n ballon. 

 

Dit is te maklik!!  

Bepaal ‘n patroon of ‘n 

toring wat gebou moet 

word op die eindstreep of maak die pad na die 

eindstreep meer ingewikkeld.  



Stap 1: Maak die tou 

behoorlik nat. 

Stap 2: Plak die tou 

aan die bodem van 

die ander leë glas vas. 

Stap 3: Gooi kleursel in 

die water as julle het. 

Stap 4: hou die los punt stevig 

vas in die vol glas. Gooi die 

water stadig oor. Sien hoe die 

water na die ander koppie 

loop sonder om te mors. 

3 jaar +  

<10 min. 

Die perfekte waterval 

Dit werk nie! Hoekom mors ek? 

Dit kan wees dat jy die water te 

vinnig gooi, dat die nie styf genoeg 

gespan is nie of dat jou tou nie 

vooraf nat genoeg was nie. Probeer 

gou weer! 

Hoe werk dit? 

Water plak aan water. Dit is waarom druppels en spatsels ronde hobbeltjies is. Omdat 

jy die tou vooraf nat gemaak het plak die glas se water nou aan die tou se water en 

mors dit nie.  



Dag 3  

1 Petrus 1:15-16 Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in 

julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, 

want Ek is heilig.” 

God is Heilig en beplan vir ons ook ‘n heilige lewe. Dit kan voel soos iets wat 

ons nooit gaan reg kry nie. Om die hele tyd die regte besluite te neem geen 

sonde te doen of te verdra nie, in alle situasies regverdig op te tree dit klink 

oorweldigend.  As ons nie hoog genoeg kan skiet om by hierdie verwagting uit 

te kom nie het ons help. Met stories soos hierdie uit die Bybel kan ons ekstra 

veerkrag agter ons pogings hê. Ja dit is waar ons uitvind hoe om heilige 

Haai HAP! 
Op een van die twee uitgedrukte blokkie pappiere teken die roete van 

eiland tot skatkus aan. Dit is ‘n geheim!  

Elk een wat saam speel kry ‘n kans op ‘n slag om te kies watter 

blokkie hulle dink die volgende tree is.  

Hulle moet passop want as dit nie die regte 

blokkie is nie kan die haai hulle hap.  

Die een wat die veilige roete ken kan sê jy is 

veilig of HAP!  

Kies voor die tyd: 

- speel julle tot die pad gevind is? 

-of hoeveel happe voor jou lewe op is? 

-julle kan die pad probeer terug loop na die 

eiliand, kyk of jy nog kan onthou? 







Kanone! 
Stap 1: sny papier 

koppie se bodem uit 

Stap 2: Knoop 

ballon. 

Stap 3: Sny ‘n baie 

klein stukkie van 

die punt van 

ballon af. 

Stap 4: trek die ballon oor die 

onderkant van die koppie. Gooi 

die koerant balletjies in die 

koppie. En trek die ballon terug 

sodat die balletjie uitskiet! 

5 jaar + 

< 5min. 





Hoeveel 

vierkante is 

daar? 






