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God zei tegen Noach: ‘Ga van de boot af, samen met je vrouw, je zonen en hun 
vrouwen. Stuur ook alle dieren naar buiten, de vogels, het vee en alle kleine dieren. 
Ze moeten weer jongen krijgen, zodat er weer veel dieren op aarde komen.’ Noach 
ging naar buiten, met zijn zonen, zijn vrouw en zijn schoondochters. Ook alle dieren 
kwamen naar buiten, alle vogels en alle kleine dieren, allemaal soort bij soort.  

(Genesis 8, 15-18) 



Beste nakomelingen van Noach, 

Door de zondvloed kreeg de schepping een grondige spoeling. Mens en dier 

mogen weer vruchtbaar zijn en talrijk worden.  

De overlevenden van de zondvloed staan samen voor de opdracht om de lege 

aarde opnieuw te bevolken. 

Vandaag gaan we samen op stap in het voetspoor van Noach, temidden van de 

dieren. Voor onderweg hebben we een beestige vragentocht gemaakt voor groot 

en klein. De tocht leidt je langs verschillende continenten van het dierenpark en 

de vragen dompelen je onder in het verhaal van de zondvloed. Je ontmoet 

trouwens niet alleen Noach, maar ook een andere vriend van God, Job genaamd.  

Onderweg vind je letters die een woord vormen.  

Dit woord brengt je naar een code. 

Deze code heb je nodig voor de finale. 

Veel ontdekkingsplezier en een fijne tocht gewenst! 

 

Sem, Cham, Jafet 

zonen van Noach 

 

Legende: 

 

Routeaanwijzing 

 

Gespreksvraag of opdracht 

 

Job en de dieren 

 

Schrijf hier de letter die je vindt 

 

  



 pag. 3 

 

Stap naar het grote bord met de plattegrond van het dierenpark 

Planckendael. Neem daar per groep een plan mee voor onderweg. 

 

In de Bijbel wemelt het van de beesten. Het lijkt er zelfs op of ze hebben bij de Schepper een 

streepje voor op de mens. Zo zegt God tegen Noach dat hij van alle diersoorten een mannetje 

en een vrouwtje moet meenemen in de ark, terwijl van alle mensen enkel zijn vrouw, zijn 

zonen en hun vrouwen mee aan boord mogen. 

 

 

Ga in bovenstaande woordenzoeker op zoek naar het dier dat volgens 
een joodse traditie niet mee mag in de ark. Tijdens je tocht, ontdek je de 
juiste oplossing. 

  

 

Wandel naar het perk met de neushoorns. De Afrikaanse neushoorn 
heeft twee hoorns. De neushoorns die je hier ziet, zijn Indische, hoeveel 
hoorns tel je? 

 

Job, denk je dat een wilde stier voor jou wil werken? Wil hij ’s nachts in 
jouw stal zijn? Kun jij hem leiden aan een touw? Kun jij hem dwingen om 
de ploeg te trekken? Kun jij zo’n groot wild beest vertrouwen, en hem 
het zware werk voor je laten doen? Denk je dat hij je helpt bij de oogst? 
Zal hij het gemaaide koren voor je dragen? 

(Job 39, 9-12) 
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In deze dierentuin vind je heel wat wilde dieren. We maken hen tam en 
sluiten hen op.  Zijn wij ‘de baas over de dieren’? 

 

In de buurt van het neushoornperk vind je de eerste letter. 

 

 

 

 

Wandel in de richting van het kasteel. Kijk vanop het grasveld naar het 
dak van het kasteel. Hoeveel ooievaarsnesten tel jij op de schoorstenen? 

 

Job, vertel jij aan de valk dat hij in de herfst naar het zuiden moet 
vliegen? Hoort de gier van jou dat hij zijn nest hoog moet bouwen? Op de 
hoogste rotsen heeft hij een veilige plek.  

(Job 39, 26-28) 

 

Vogels bouwen nesten en rusten op een veilige plek. De ark die Noach 
bouwde, bood een veilig onderkomen. Zorg jij ervoor dat de vogels 
voedsel vinden, als hun jongen hongerig om hulp roepen? 

 

Aan het kasteel ligt een grote speeltuin.  
In de hoogste toren vind je de tweede letter. 

  



 pag. 5 

 

We gaan verder richting Afrika. Loop het Afrikaans dorp binnen. Ga 
zeker eens op bezoek bij onze voorouders, de Bonobo’s. 

 

In de Supermarché vind je de volgende letter. 

 

Hoeveel kokosnoten liggen er in de winkel? 

 

Keer op je stappen terug en houd halt bij het perk met de zebra’s. 

Luister er naar wat God tegen Job zegt. 

 

Wie heeft de wilde ezel zijn vrijheid gegeven? Wie maakte hem los en liet 
hem gaan? Dat heb ik gedaan. Ik gaf hem de woestijn om daar te leven, 
op plaatsen waar geen gras groeit. Hij blijft ver van de steden met al hun 
lawaai. Niemand schreeuwt tegen hem, niemand jaagt hem op. In de 
bergen zoekt hij naar voedsel, hij eet er alles wat groen is.  

(Job 39, 5-8) 

 

Noach bouwt een ark voor zijn gezin én voor de dieren, zoek de 10 verschillen 
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Zoek een rustig plekje op om even neer te zitten en lees onderstaand 
verhaal voor aan je gezin. 

Heb je wel eens naar een ezel geluisterd? Nee, vast niet. Daarom zal ik me eerst even 

voorstellen. Mijn naam is Balk. En het verhaal gaat over Bileam, de grote tovenaar, mijn 

meester. Hij is beroemd en gevreesd en heeft het altijd erg druk, want ze roepen hem overal 

bij. Daarom heb ik het ook druk, want ik draag hem overal heen. Iedereen in het gebied tussen 

de grote rivieren (de mensen zeggen Mesopotamië) kent dan ook de spreuken van mijn 

meester. Daar krijgt hij veel geld voor, want de spreuken van Bileam zijn heel krachtig en wat 

mijn meester ‘spreukt’, gebeurt altijd. Bileam zorgt altijd goed voor mij en ik voor hem. 

Daarover gaat het in dit verhaal. 

Deze keer was de reis wel heel erg lang! Helemaal naar een ver land dat Moab heet, duizend 

kilometer dwars door de woestijn. Onderweg riepen mijn vrije wilde neven me toe: “Zeg Balk, 

ben je nou helemaal betoverd!” Eén van hen, Bonk heette hij, daagde me zelfs uit: “Gooi je 

meester af en kom bij ons van het leven genieten!” Maar ik zei: “Zo heb ik mijn meester nooit 

behandeld en dat doe ik nu ook niet.” 

Eerlijk gezegd, was ik zelf ook wel benieuwd naar wat er zou gaan gebeuren. Mijn meester had 

me ervan verteld, vóórdat we de verre reis gingen maken. “Deze keer ga ik voor een koning 

werken, Balk. Hij heet bijna net als jij: koning Balak en hij regeert over Moab. Die koning heeft 

mij gevraagd om een heel volk te vervloeken. Zou ik dat wel kunnen, Balk? Het is een volk met 

een krachtige God, sterker dan alle goden van Egypte met hun priesters en tovenaars. Ik heb 

zijn kracht gevoeld in de nachten toen de gezanten uit Moab bij ons logeerden. Zou de draak 

die ik oproep wel tegen Hem op kunnen? Zou ik kunnen maken dat hun vrouwen nooit meer 

kinderen krijgen? Dan is er over veertig jaar niets meer van dit volk over. We gaan het 

proberen, Balk, want mijn loon zal groot zijn. Als het lukt zijn we allebei in één klap rijk.” Ik 

zuchtte in stilte, een grote beloning weegt meestal zwaar. En dat duizend kilometer lang … 

Nou, onderweg ging het al helemaal mis. Toen we naar die koning gingen, stond daar ineens 

een grote engel op de weg. Met zijn zwaard wilde hij ons allebei doodslaan. Ik zag hem best, 

maar mijn meester zag hem niet eens! Die zat zeker met zijn gedachten bij zijn spreukenloon. 

Bileam begreep maar niet waarom ik niet doorliep, de dood tegemoet. In mijn angst wilde ik 

luid gaan balken, maar opeens begon ik te praten als de mensen! Gelukkig maar, want toen 

kon ik mijn meester wijzen op het gevaar. 

Bileam gaf mij gewoon antwoord, hij was niet eens verbaasd, want zo’n tovenaar is wel wat 

gewend. De engel legde hem ook nog eens uit wat ik al had gezegd. Toen hij het van twee 

kanten hoorde, drong het eindelijk tot hem door. Veel mensen zijn nogal hardhorend en 

luisteren pas als ze het twee keer horen. Wij ezels noemen dat “zo koppig als een mens.” 

(naar Numeri 22-24) 
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De ezel helpt Biliam op het juiste pad. Ook Noach neemt de dieren in 
vertrouwen. Zo vertelt de duif hem dat het water wegtrekt. Laat jij je ook 
soms de weg wijzen door onverwachte boodschappers? 

 

 

Loop via de Afrikaanse volière naar de savanne. Benieuwd hoeveel 
diersoorten er samen leven op de savanne? 

 

Ga rond het verblijf van de giraffen naar de uitkijktoren. 
Op giraffenooghoogte vind je de volgende letter. En in de verte vang je al 
een blik op van onze volgende stopplaats. 

 

En dan de struisvogel, ze zwaait wel met haar vleugels, maar kan ze 
vliegen als een ooievaar? Ze legt haar eieren gewoon op de grond, en laat 
ze warm worden in het zand. Maar ze vergeet dat er dieren rondlopen 
die de eieren kapot kunnen trappen. Ze is een slechte moeder, ze let niet 
op haar jongen. Het kan haar niet schelen wat er met ze gebeurt. De 
struisvogel heeft geen verstand, want ik heb haar geen wijsheid gegeven. 
Maar ze is snel, sneller dan paarden en ruiters. Als ze opspringt en 
wegrent, lacht ze hen uit. 

(Job 39, 13-18) 

 

In de tijd van Noach leefden de mensen als struisvogels. Ze staken hun 
kop in het zand. Daardoor deden ze alleen slechte dingen. Dat deed de 
Heer pijn. God wou helemaal opnieuw beginnen. Hoe ga jij om met 
struisvogelmensen in je buurt? 

 

Noach was anders dan de mensen om hem heen. Hij leefde als en vriend van God. Daarom 

mag Noach een ark bouwen voor zichzelf, zijn familie en alle dieren. Noach deed precies wat 

God gezegd had. Daardoor kon alles opnieuw beginnen. 
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Volg de route van Afrika. Wandel via de hyena’s  
naar het perk van de jachtluipaarden. 

 

Zorg jij ervoor dat leeuwen dieren vangen om hun jongen te eten te 
geven? Kijk eens hoe ze tussen de struiken liggen en wachten tot ze een 
dier kunnen grijpen! 

(Job 38,39-40) 

 

De leeuw wacht, dag en nacht. Ook Noachs geduld werd op de proef 
gesteld. Noach wachtte veertig dagen en veertig nachten. Hij wachtte 
zeven dagen en nog eens zeven dagen. Op de 27ste dag van de tweede 
maand was de aarde (eindelijk) helemaal droog. Noach was toen 601 jaar 
oud. Hoelang kan jij wachten om een teken te ontvangen? 

 

Test je snelheid op het loopparcours naast het perk met de  
jachtluipaarden. Zie je de letter terwijl je voorbijsnelt? 

 

Help de muis om de deur van de ark te vinden vóór de regen valt! 
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Verlaat het Afrikaans continent langs de doorgang en wandel Amerika 
binnen. Je vindt hier de kinderboerderij. Binnen kan je de geitjes aaien. 

 

Ga terug naar buiten. Zie je de letter hangen? 

 

Job, weet jij wanneer een berggeit jongen krijgt? Heb jij gezien hoe een 
hertje geboren wordt? Weet jij hoe lang het dier in de buik van zijn 
moeder zit, weet jij het uur waarop het geboren wordt? Op een dag gaat 
de moeder liggen, en zonder hulp brengt ze haar jong ter wereld. Het 
dier groeit buiten op, en het wordt sterk. Dan gaat het zijn eigen weg, 
het komt niet meer terug.  

(Job 39, 1-4) 
De dieren gaan elk hun eigen weg. Ook Noachs dieren verspreiden zich na de zondvloed 

opnieuw over de wereld. 

 

Leg alle letters samen. Het gevonden woord geeft weer naar welke 
dieren je deze namiddag op zoek mag gaan. Bij deze dieren zal je een 
code vinden. 

 

Tip: Aan De Wapiti staan picknicktafels waar je ’s middags zou kunnen eten. Bij regen kan je 

achter de kiosk een overdekte ruimte vinden.  

 

.  .  .  .  .  .  

Smakelijk eten! 
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Neem het wandelpad naar de indianententen.  
Hier liggen ‘onbeweeglijke’ bizons onder de bomen. 
Hoeveel bizons tel je? 

     

 

Wandel Oceanië binnen en zoek de boot. Hier vind je het antwoord van 
de woordenzoeker op pagina 4. 

 

Geen enkel dier op aarde is zo sterk als hij. Hij is nergens bang voor. De 
draak is groter en sterker dan alle andere dieren. Hij is de koning van 
allemaal.  

(Job 41, 25-26) 

 

Ook Noach kon dit beest niet de baas. Dit is het enige dier, dat niet mee 
kon op de ark. Vul de naam van het dier hieronder in. 

 

 

Vervolg je weg naar de dieren op pagina 15 waar je de 
 code zal vinden. Vul ze hier in. 

 

.  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  



 pag. 11 

Beste nakomelingen van Noach, 

Nu jullie de code hebben gevonden, is het tijd voor de finale zoals we eerder 

schreven. Wij kunnen jullie helpen om met die code dichter bij het teken van 

God te komen. Hiervoor krijgen jullie van ons 3 raadsels. Kunnen jullie ze 

oplossen? 

Zoek met de oplossing in de Bijbel naar het teken van God. Een teken voor ons 

en ook een teken voor jullie. 

Succes! 

Sem, Cham, Jafet 

zonen van Noach 
 

 

1. Het eerste cijfer van de code geeft aan over welk Bijbelboek het gaat. 
2. Tel de vier laatste cijfers van de code bij elkaar op. Zo vind je het 

hoofdstuk dat je nodig hebt. 
3. Welk getal ligt er tussen het eerste en het laatste paar van de code, 

als je van 0 tot 20 zou tellen? Dit getal duidt een vers aan. 
 
Heb je geen Bijbel mee? Je kan het vers ook online opzoeken of via een Bijbel app. 

  

 

Ga nu naar het werelddeel dat je nog niet bezocht hebt. Met de 
zoektocht kwam je nog niet in alle werelddelen. Geniet nu ook nog met 
volle teugen van dit laatste werelddeel. 

  

Bijbelse bomen 

Familiedag in het Zoniënwoud! 

8 oktober 2017 

www.vlbm.be 
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Puzzel je mee met Noach? 

 


