
 

 
 

Om Noas ark Bibelske fortællinger Baggrund 

 
Noa 

I 1. Mosebog møder vi Noa, da han får besked 

fra Gud om, at han skal bygge en ark. Arken 

skal kunne rumme alle dyr og otte mennesker. 

Gud vil nemlig på grund af menneskenes synd 

udslette dem ved at lave en oversvømmelse af 

hele verden.  

Arken 

Arken er ikke et skib. Det hebraiske ord, som 

Det Gamle Testamente er skrevet på, betyder 

bare en kasse. Arken kan ikke styres, men 

driver bare rundt på havet og har hverken sejl 

eller ror. Vi finder arken et andet sted i Det 

gamle Testamente, det hedder den kurv som 

Moses sættes ud på Nilen i i 2. Mosebog også. 

Den driver også uden at kunne styres, men 

Gud bringer også her historien til en lykkelig 

afslutning. 

Vandet begynder at stige 

De andre mennesker, som er onde, driller og 

angriber Noa med hans bygning af arken. 

Men så begynder regnen at falde og nu 

oversvømmer det hele jorden. Alle mennesker 

drukner. 

Regnbuen, Ravnen og duen 

Gud sætter, da regnen efter 40 dage og 40 

nætter er hørt op, en regnbue som tegn på, at 

han ikke igen vil udslette menneskeheden. 

Men Noa kan stadig ikke se det land han har 

fået lovet. Han sender en ravn ud, som 

kommer tilbage, fordi den ikke havde et sted 

at lande. Så sender han en due ud, der efter tre 

dage kommer tilbage med en gren fra 

oliventræet. Nu ved Noa, der er land. Da de 

strander med arken er det på Ararat bjerg i det 

nordøstlige Tyrkiet , som er 5145 meter højt. 

Duen er på den måde blevet symbol på 

Helligånden, fordi den viste Noa, hvad han 

ikke selv kunne se, det lovede land. De 40 

dage er en faste periode og Jesus faster efter 

sin dåb, hvor han er i ørkenen også i 40 dage. 

Noas børn 

I arken var der otte mennesker. Blandt dem 

Noas tre sønner Sem, Kam og Jafet. De bliver 

stamfædre til alle mennesker. De og Noa 

skaber vin- og agerdyrkning. Sem som den 

ældste stamfar til semitterne altså israelerne. 

Heraf kommer det også at man kalder 

folkeslagene fra Mellemøsten for semitiske 

folk. 


