Instructiekaart bouwplaat ark van Noach
Dag kinderen,
Leuk dat jullie de ark van Noach willen maken. Misschien vind je het best een beetje moeilijk, maar het
wordt vast heel mooi. Als je er niet uit komt, kun je natuurlijk altijd iemand vragen om je te helpen.
Veel succes!
Wat heb je nodig?
• Wat dikker papier, wat nog net door de printer kan
• Lijm, schaar en liniaal
• Pen en/of potlood
• Viltstiften of kleurpotloden,
• 2 satéstokjes en 2 elastiekjes
• Een grote schoenendoos
De foto’s op pagina 4 en 5 zijn bedoeld om alles duidelijk te maken. Bekijk ze allemaal, dan is de ark
makkelijker te maken. Op de foto’s is de ark blauw, maar jij kunt natuurlijk de kleur kiezen die je zelf
mooi vindt. Als je wit neemt, kun je de ark zelf inkleuren, je naam of iets anders erop schrijven.

Stap voor stap de ark maken!
Stap 1 - Knip alle onderdelen uit langs de doorgetrokken zwarte streep: 2x zijkanten, 2x tussenschot,
2x versteviging, 1x dak. De onderbroken lijnen niet knippen. Zie foto 1
Stap 2 - Op het andere blad staat in zijn geheel de rest van de romp, de lange zijkanten, bodem en het
dak. Knip de 3 overtollige randen van de zijkanten eraf. Let op: de zijde aan de sluitklip nog niet
afknippen. Die moet als laatste op maat afgeknipt worden. Het rechthoekje in de zijkant is de deur.
Snij deze voorzichtig door met een mesje. De stippellijn niet snijden.
Stap 3 - Maak van alle onderbroken lijnen met behulp van een potlood of balpen en een liniaal een
doorgetrokken lijn. Duw iets steviger dan je normaal schrijft op je potlood of balpen. Als je klaar bent
kun je heel eenvoudig en precies de lijnen vouwen. Zie foto 2
Let op: de gearceerde lijmvlakken niet vouwen.
Stap 4- Lijm vervolgens de zijkanten vast in de juiste vorm. Zie foto 3. Als het goed droog is kun je de
versteviging voor de zijkanten erin lijmen. De versteviging komt dus aan de binnenkant tegen de
zijkanten en het ‘dak’ zodat het dak in de juiste vorm blijft. Zorg dat het een mooie rechthoekige vorm
heeft. Laat het even goed drogen
Stap 5 - We gaan nu de romp, de lange zijkanten vastlijmen aan de (korte) zijkanten. Smeer alleen lijm
op de buitenste gearceerde vakken. Zie foto 4 en 5. De bodem en de 2 zijkanten komen dus vast aan
de voor en achterkant. Het dak moet niet vast gelijmd worden. Het moet als een doosje open en dicht
kunnen.
Stap 6 - Lijm vervolgens de 2 tussenschotjes precies op de gearceerde vakken die nog over zijn. Let op
dat de tussenschotjes tegen het pijltje aan zitten. Zie foto 6
Stap 7 - Doe 1 of 2 elastiekjes om de ark heen zodat de bovenkant goed zit. Knip de overstekende rand
netjes af, behalve het stukje van de sluitklip. Zie foto 7.

Stap 8 - De echte ark had helemaal bovenin een lichtopening. Vouw het onderdeel wat nog over is, de
strook, en lijm daar in de lengte 2 satéstokken (of 6 kleine satéprikkertjes) op. Aan beide kanten van
de vouw één. Laat de lijm even drogen. Zie foto 8
Stap 9- Plak vervolgens de ‘lichtopening’ op het dak. Zie foto 9
Stap 10 - Plak als laatste het onderdeel wat je moest bewaren tussen de 2 tussenschotjes. Doe alleen
lijm op de omgevouwen delen en hou een klein beetje ruimte tussen de buitenkant van de ark en het
strookje. Hiertussen past de sluitklip. Zie foto 10
Stap 11- Kleur de buitenkant van de ark en schrijf je naam erop. De ark is nu klaar!
Stap 12 - Heb je zin om nog verder te knutselen?
Maak van de schoenendoos of het deksel een zee waar de ark in past. Teken bergen op de zijkant en
maak er wat moois van. Knutsel een mooie regenboog in elkaar en maak die aan de schoenendoos
vast. Zie foto 11 en 12

Lees op de volgende bladzijde hoe je jouw ark kunt gaan gebruiken…!

Maak gebruik van jouw eigen ark
Hoe gaan we de ark gebruiken? In de ark ben je veilig, net als Noach! De ark laat zien Wie de
Heere Jezus is. Buiten de ark was geen redding, maar onzekerheid, angst, gevaar en de dood.
Zo is er ook buiten Jezus geen echte veiligheid.
Misschien maak jij je wel zorgen ergens over. Denk aan:
•

•

•

•

Hoe gaat het met het coronavirus? Zal ik ziek worden? En wat dan? Als jij de Heere
Jezus als je Schuilplaats kent hoef je niet bang te zijn. Schrijf je angst maar op een
briefje. En schrijf op een ander briefje de tekst die je leert dit weekend. Psalm 91: 1,2:
Wie in de Schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw
van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE, mijn Toevlucht en mijn Burcht, Mijn God op
Wie ik vertrouw. Leg dat briefje in je ark en ga met die belofte naar de Heere Jezus. Als
je Hem kent mag je Hem danken voor Zijn redding. Ken je Hem nog niet, dan mag je
vandaag naar Hem toegaan in gebed. (alleen of samen met papa en mama)
‘Ik doe zoveel zondige dingen, ik hoor niet bij God.’ Schrijf dit op een papiertje. Zoek
vervolgens een tekst uit de Bijbel die jou iets anders laat zien: Deze bijvoorbeeld: ‘Er is
geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees
wandelen, maar naar de Geest. Romeinen 8:1’ Schrijf dit op een mooi stukje papier en
leg die in de ark. Het andere papiertje frommel je op tot een propje en gooi je in de
schoenendoos.
‘Ik ben te jong om een kind van God te worden/zijn.’ Schrijf dit op en maak er een
propje van en gooi het in de schoenendoos. ‘Laat de kinderen bij Mij komen en
verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Markus 10: 14b’
Schrijf dit op en leg het in de ark.
Nog een propje: ‘Ik doe te weinig voor de Heere Jezus: ik moet meer bidden, ik moet
meer Bijbellezen en meer getuigen’ Dit zegt de Bijbel: ‘Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de
rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet,
als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15: 4 en 5’ Schrijf deze
tekst op en leg die in de ark.

Al die propjes zijn gedachten die niet kloppen met wat God in de Bijbel zegt.
Probeer elke dag iets op te schrijven waar je bang voor bent, waar je je zorgen over maakt of
wat je verkeerd hebt gedaan. Zoek in de Bijbel wat de Heere daarover zegt.
Als je heel veel ‘propjes’ in de schoenendoos gooit, gaat de ark daarop drijven. Dat blijft buiten
de ark! Zo mag je afstand doen van al die leugens.
Leer alle Bijbelteksten die je in de ark gelegd hebt uit je hoofd, zodat je hieraan zal gaan denken
als je bang bent, het moeilijk hebt of als dingen fout gaan.

Weetjes over de ark
Voor dit knutselwerkje hebben we 3 soorten lengtematen gebruikt. De echte ark was 300 el
lang, 50 el breed en 30 el hoog. De Heere wist precies welke maten goed waren om een heel
veilig schip te krijgen, want dat was de ark. Later - 150 jaar geleden - kwamen geleerde mensen
erachter dat de verhoudingen van de ark echt perfecte maten zijn voor een groot schip.
Zeeschepen van nu hebben ongeveer dezelfde vorm als de ark. De ark was dus misschien wel
150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog. Echt héél groot!!
We weten eigenlijk niet precies hoe lang een el was. Dat kan 45 cm, 50 cm of wel 60 cm zijn.
Voor dit knutselwerkje hebben we voor de lange kant de el van 45 cm gebruikt. Voor de
breedte de el van 50 cm. Voor de hoogte de el van 60 cm. De echte ark was dus langer en
platter. De echte ark was ongeveer 500x groter dan jouw knutselwerkje.
De ark werd van binnen en van buiten met pek bestreken. Zo was de ark waterdicht. De ark
zag er heel donker, misschien wel zwart uit. De tabernakel was aan de buitenkant ook donker
van kleur, bijna zwart. Zowel de ark als de tabernakel laten zien Wie de Heere Jezus is. In de
Bijbel lees je in Jesaja 53: 2b: Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen
gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
Maar als we dichterbij komen dan ziet het er vanbinnen heel mooi uit – denk maar aan de
binnenkant van de tabernakel! En wat zal Noach, samen met zijn vrouw het binnen ook mooi
hebben gemaakt – een veilige, schone en droge plek voor zijn kinderen en alle dieren! In de
Bijbel schrijft de discipel Johannes zo over de Heere Jezus in Johannes 1 vers 14: En het Woord
[Jezus Christus] is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
Jezus kwam om te sterven voor de zonden van de wereld. Hij is vol genade en vol waarheid.
Hij wacht op jou en houdt van jou! Hij wil jou leren hoe je wel weer kunt leven zoals God wil
toen Hij de mens maakte in het Paradijs voor de zondeval.
Jij mag bij Jezus komen en bij Hem schuilen met al je pijn, verdriet en zonden!
Want, weet je nog…?!
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!
Psalm 91: 1 en 2
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