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Noach en zijn grote ark

Op een dag zegt God tegen Noach: ‘Bouw

een grote ark en vul hem met twee van elk
dier.’ Samen met zijn familie bouwt Noach de
ark. De dieren komen naar binnen en de deur
gaat dicht. Dan stuurt God een grote vloed.
Na veertig dagen is het water eindelijk weer
gezakt. De dieren gaan naar buiten en God
maakt een regenboog aan de hemel.

De tent in de woestijn

Mozes is samen met Gods volk lang op

reis door de woestijn. Ze zijn op weg naar
een nieuw land. ’s Nachts slaapt iedereen in
tenten. God zegt tegen Mozes: ‘Maak een
speciale tent, zodat mijn volk daar kan bidden.’
Samen maken ze een prachtige tent. Daar
danken de priesters God.

De tempel van koning Salomo

Salomo is een heel wijze koning. Hij woont in

Jeruzalem. God zegt tegen hem: ‘Ik wil dat je
een prachtige tempel voor Mij bouwt.’ Salomo
gebruikt de sterkste stenen, het beste
hout en het mooiste goud om Gods tempel
te bouwen. Na zeven jaar is de tempel klaar.
Salomo dankt God.

Jozef de timmerman

Jozef woont in het dorpje Nazaret. Hij is

getrouwd met Maria, de moeder van Jezus.
Jozef is een timmerman. Hij maakt deuren,
tafels en karren voor mensen.
Jezus helpt hem met het hameren, zagen en
schuren.

Echte vrienden

Op een dag vertelt Jezus een verhaal in een

huis. Er komen vier vrienden aan. Ze hebben
hun zieke vriend op een bed bij zich. Er staan
allemaal mensen in de weg, ze kunnen niet naar
binnen. Dus klimmen ze op het dak. Ze maken
er een gat in en laten hun vriend zakken.
Jezus ziet de zieke man en zegt: ‘Sta op! Pak
je bed op en loop!’ De man is weer beter. Wat
een wonder!

Geen vissen!

Deze mannen hebben al de hele nacht gevist.

Ze hebben helemaal niets gevangen! Jezus
zegt: ‘Vaar naar het diepe water en gooi daar
je netten in het water.’ ‘Omdat U het zegt,
gaan we het proberen,’ zegt visser Petrus. Ze
proberen hun netten weer omhoog te halen,
maar ze zitten zo vol dat ze bijna kapotgaan.
Het is een wonder!

