
Noah an de 
Groussen

Héichwaasser

Bibel fir Kanner
presentéiert



Geschriwwen vun: Edward Hughes

Illustréiert vun: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Adaptéiert vun: M. Maillot; Tammy S.

Iwwersat vum: www.christian-translation.com

Produzéiert vun: Bible for Children
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
Lizenz: Dir hutt d'Recht dës Geschicht ze kopéieren oder

ze drécken, soulaang Dir se net verkaaft.



Den Noah war e Mann dee 
Gott veréiert huet. All déi
aner hate Gott an hunn net 
follegt.  Enges Dags huet
Gott eppes schockéiertes
gesot.  "Ech wäert dës béis

Welt zerstéieren", 
huet
Gott dem Noah 
gesot.  "Nëmme

Är Famill
gëtt gerett."



Gott huet dem Noah gewarnt datt eng 
grouss Iwwerschwemmung géif kommen 
an d'Äerd bedecken. "Baut eng Holzkëscht, 

e Boot grouss genuch fir Är Famill a vill 
Déieren", gouf den Noah bestallt. Gott 

huet dem Noah exakt Instruktioune 
ginn. Den Noah 

huet sech 
beschäftegt!



D'Leit hu wuel gespott
wéi den Noah erkläert
huet firwat hien en
Ark mécht. Den 
Noah huet
weider

gebaut. 
Hien huet
och ëmmer
d'Leit iwwer Gott
erzielt. Keen huet
nogelauschtert.



Den Noah hat grousse
Glawen. Hien huet
u Gott gegleeft obwuel
Reen ni virdru gefall war.  

Geschwënn war d'Ark
prett fir mat 

Liwwerunge
gelueden ze

ginn.



Elo koumen d'Déieren. Gott huet siwe vun e puer 
Aarte bruecht, zwee vun aneren. Villercher grouss 

a kleng, Béischt kleng a grouss hu sech op de 
Wee an d'Ark gemaach.



Vläicht hunn d'Leit dem Noah 
Beleidegunge geruff wéi hien
d'Déiere gelueden huet. Si 
hunn net opgehale mat Gott
ze sënnegen. Si hunn net 
gefrot fir an d'Ark
eranzekommen.



Endlech waren
all d'Déieren
an d'Villercher
u Bord. "Kommt
an d'Ark", huet
Gott den Noah 
invitéiert. "Dir an Är
Famill." Den Noah, seng
Fra, seng dräi Jongen an hir
Frae sinn an d'Ark gaang. Dann 
huet Gott d'Dier zougemaach!



Da koum de Reen. Eng
grouss Reeschauer huet
d'Äerd fir véierzeg Deeg
an Nuechte gesaumt.



Héichwaasser
huet iwwer Stied
an Dierfer gegoss. Wéi de 
Reen opgehalen huet, waren och
d'Bierger ënner Waasser. Alles
wat d'Loft anotemt ass gestuerwen.



Wéi d'Waasser eropgaang
ass, huet d'Ark uewen
gefloss. Et kann dobannen
däischter gewiescht sinn, 
vläicht ufälleg, a vläicht och
onsécher. Awer d'Ark huet
den Noah vum Héichwaasser
geschützt.



No fënnef Méint Iwwerschwemmung
huet Gott en dréchene Wand 
geschéckt. Lues koum d'Ark héich
an d'Bierger vun Ararat. Den Noah 
blouf nach véierzeg Deeg dobanne

wéi d'Waasser
erofgaang

ass.



Den Noah huet e Kueb an eng Dauf aus der oppener 
Fënster vun der Ark geschéckt. Net eng dréche 
propper Plaz ze fannen fir ze raschten, ass d'Dauf 
zréck op Noah.



Eng Woch méi spéit huet
den Noah nach eng Kéier
probéiert.  D'Dauf koum
zréck mat engem neien
Oliveblat a sengem Schniewel. 
Déi nächst Woch wousst den 

Noah datt d'Äerd
dréchent ass, 

well d'Dauf net 
zréck ass.



Gott huet dem Noah gesot et wier 
Zäit d'Ark ze verloossen. Zesummen 
hunn den Noah a seng Famill 

d'Déieren ofgelueden.



Wéi dankbar muss den 
Noah sech gefillt 
hunn! Hien huet en 
Altor gebaut a Gott 
veréiert, deen hien a 
seng Famill vun der 
schrecklecher 
Iwwerschwemmung 
gerett huet.



Gott huet 
dem Noah e 
wonnerschéint 
Versprieche ginn. 
Ni méi hätt Hien en 
Héichwaasser geschéckt 
fir mënschlech 

Sënn ze beuerteelen. 
Gott huet eng grouss 
Erënnerung u säi 

Versprieche ginn. 
De Reebou war 
d'Zeeche vu Gottes 
Verspriechen.



Noah a seng Famill 
hunn nei Ufäng no 
der Iwwerschwemmung 
fonnt. Mat der Zäit hunn 
seng Nokommen d'ganz 
Äerd nei bevëlkert. All 
d'Natioune vun der 

Welt koume vum 
Noah a senge Kanner.



Noah an de Groussen Héichwaasser

Eng Geschicht aus dem Gottes Wuert, 
der Bibel,

gëtt fonnt an

Genesis 6-10

"D'Entrée vun Äre Wierder gëtt Liicht."
Psalm 119:130



D'Enn



Dës Bibelgeschicht erzielt eis iwwer eise wonnerschéine 
Gott, deen eis erschaf huet an dee wëllt datt Dir hie kennt.

Gott weess datt mir schlecht Saache gemaach hunn, déi hie
Sënn nennt. D'Strof fir d'Sënn ass den Doud, awer Gott huet
dech sou gär Hien huet säin eenzege Jong, de Jesus, geschéckt

fir um Kräiz ze stierwen a fir Är Sënnen ze bestrofen. Dunn ass 
de Jesus erëm lieweg ginn an ass Heem an den Himmel gaang! 
Wann Dir u Jesus gleeft a freet datt Dir Är Sënnen verzeiht, 

mécht hien et! Hie wäert kommen an Iech elo wunnen, 
an Dir wäert fir ëmmer mat Him liewen.

Wann Dir mengt datt dëst d'Wourecht ass, sot dëst zu Gott:
Léiwe Jesus, ech gleewen datt Dir Gott sidd, a gouf e Mann fir 
meng Sënnen ze stierwen, an elo lieft Dir erëm. Kommt w.e.g. a 
mäi Liewen a verzeit meng Sënnen, sou datt ech elo neit Liewen

hunn, an enges Daags gitt fir ëmmer bei Iech ze sinn. Hëlleft mir
Iech ze befollegen a fir Iech als Äert Kand ze liewen. Amen.

Liest d'Bibel a schwätzt all Dag mat Gott! Johann 3:16
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