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Noa og den store oversvømmelse

En historie fra Guds ord, Bibelen,

findes i

1 Mosebog 6-10

"Dit ord bringer lys, når det bliver forstået." 
Salmerne 119:130

Noah var en mand, der 
tilbad Gud. Alle andre 
hadede og var ulydede 
over for Gud.

En dag sagde Gud noget 
helt chokerende.  "Jeg 
vil ødelægge denne onde 
verden. Kun din familie 
vil blive reddet."

Noa og
den store 

oversvømmelse
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Skrevet af Edward Hughes
Illustreret af Byron Unger; Lazarus

Oversat af Christian Lingua
Bearbejdet af M. Maillot; Tammy S.

 Dansk                                                    DanishGud ved, at vi har gjort ting, der er forkerte, 
og det kalder han synd. Straffen for synd er døden.

Gud holder så meget af os, at han sendte sin eneste 
søn, Jesus, til at dø på et kors og blive straffet for 
vores synder. Men Jesus vågnede op igen og vendte 

hjem til Himlen!

Hvis du vil holde op med at synde, skal du sige dette 
til Gud: Kære Gud, jeg tror på, at Jesus døde for 

mig og nu lever igen. Kom ind i mit liv og tilgiv mine 
synder, så jeg kan få nyt liv og være med dig for 
evigt. Hjælp mig til at leve for dig som dit barn. 

Amen.    Johannes 3:16

Læs Biblen og tal med Gud hver dag! 1



Mennesker
gjorde nar, da 
Noa forklarede, 

hvorfor han
lavede
en ark.

Noa blev
ved med at
bygge. Han

blev også ved med 
at fortælle folk om 
Gud. Ingen 
lyttede.

Så kom dyrene. Gud bragte syv af nogle arter, to 
andre. Store og små dyr, selv de bittesmå og de 

tårnhøje, kom vandrende
hen til arken.

Endelig var alle dyrene 
og fuglene ombord.

"Kom ind i
arken", sagde

Gud til Noa.  "Du
og din familie." Noa,

hans kone, hans tre
sønner og deres koner

gik ind i arken.  Så 
lukkede Gud døren!

Så kom 
regnen. Det 

skylregnede, og jorden
fyldtes med med vand i fyrre
dage og nætter. Vandet
øsede ned i land og by.

Da regnen holdt
op, var selv bjergene under
vand.  Alt, hvad der
trak vejret, døde.

Så var Noa klar over, at 
jorden var ved at blive 
tør.  En uge senere 
sendte han duen af 
sted igen, og denne 
gang vendte den 
ikke tilbage.

Noa sendte en ravn og en due afsted fra et vindue i
arken. 

Duen
fandt

ingen steder at lande og
vendte i stedet tilbage
til Noa. En uge senere 

forsøgte Noa igen.  Denne 
gang vendte duen tilbage 
med et frisk olivenblad 
i næbbet.

Efter fem måneders oversvømmelser
sendte Gud en tør vind, så vandet
begyndte at synke. Arken kom til at   

hvile højt oppe i Ararats bjerge.  
Noa ventede i arken i yderligere

40 dage, mens
vandstanden
sank.

Mens vandet steg, 
flød arken ovenpå. 
Det var muligvis 
mørkt indeni, måske 
svært at finde 
rundt og måske lidt 
skræmmende.  Men 
arken beskyttede 
Noa mod 
oversvømmelsen.

Det kan være, at folk fornærmede 
Noa, da han førte dyrene 
ombord. De holdt i hvert 
fald ikke op med at synde 
imod Gud. De bad ikke 
om at komme ind 
i arken.

Gud advarede Noa om, at en stor
oversvømmelse ville komme og dække
jorden.  "Byg en ark af træ, en båd der 
er stor nok til din familie og en masse 

dyr", sagde Gud til Noa. Gud
gav Noa meget præcise

instruktioner. 
Noa fik
travlt!

Noa havde en stærk tro. 
Han troede på Gud, selvom 
der aldrig før var faldet 
regn på det sted. Inden 
længe var arken klar til at 

blive fyldt op med 
forsyninger.
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Noa og hans
familie startede
en ny tilværelse efter
oversvømmelsen. Med tiden
fyldte hans efterkommere
hele jorden. Alle

verdens
nationer 

nedstammede
fra Noa og hans børn.

Gud gav Noa et 
vidunderligt løfte. 
Han lovede aldrig
mere at forårsage
en oversvømmelse for 
at straffe menneskers
synd. 

Gud gav os
regnbuen
som tegn på
hans løfte.

Noa må have været
utrolig taknemmelig! 
Han byggede et alter 
og tilbad Gud, 

der havde 
reddet ham og 
hans familie fra 
den forfærdelige 
oversvømmelse.

Gud sagde til Noa, at tiden var inde til
at forlade arken. Sammen førte Noa
og hans familie dyrene ud af arken.

16 1715 18


