
 

 

 

Nr 42 -  7 februari 2021 

- = - = - = - = - 

Deze zondag hebben we niet 1 maar 2 verhalen over Jona! Volgende week hebben we namelijk een 

speciale zondagsbrief met hetzelfde thema als de jongerendienst       

Het 1e verhaal gaat over de opdracht die Jona van God krijgt. Hij moet van God naar Ninevé, maar 

Jona wil dat helemaal niet en gaat op de vlucht voor God. (Jona 1:1-16 en 2:1-2 en 11) 

Jona gaat alsnog naar Ninevé om de mensen namens God te waarschuwen. Maar Jona is boos, héél 

boos… waarom? Dat kun je lezen in het 2e verhaal over Jona. (Jona 3:1-10 en 4:1-11) 

- = - = - = - = - 

Gebed om mee te beginnen 
 

We bidden een paar regels uit het gebed dat Jona bad toen hij in de vis zat. 

   

 

  

Het verhaal van Jona 



Jona gaat op de vlucht (Jona 1:1-16 en 2:1-2 en 11) 

 

Jona gehoorzaamt de Heer niet Jona vlucht voor de Heer Op een dag kreeg Jona, de zoon 

van Amittai, een opdracht van de Heer. De Heer zei: ‘Ga op reis naar Ninevé. Waarschuw de 

mensen in die grote stad. Want ik heb gezien dat ze slechte dingen doen.’ En Jona ging op 

reis, maar niet naar Ninevé. Hij wilde naar Tarsis vluchten, zo ver mogelijk bij de Heer 

vandaan. Jona kwam in de haven van Jafo. Daar vond hij een schip dat naar Tarsis zou varen. 

Hij betaalde voor de reis, en ging mee naar Tarsis. Zo ver mogelijk bij de Heer vandaan. Er 

komt storm Maar de Heer zorgde voor een zware storm. De zee ging zo wild tekeer, dat het 

schip bijna in stukken brak. De zeemannen werden bang, en iedereen riep zijn eigen god om 

hulp. Ook gooiden ze alles wat aan boord was, in zee. Zo probeerden ze het schip te redden. 

Intussen lag Jona onder in het schip te slapen. De kapitein ging naar hem toe en riep: ‘Lig jij 

hier te slapen? Vooruit, sta op, en bid tot je God om hulp. Misschien zal jouw God wel voor 

ons zorgen. Anders gaan we dood!’ De ramp is Jona’s schuld De zeemannen zeiden tegen 

elkaar: ‘Wie is toch de schuld van deze ramp? Laten we het lot werpen om het aan onze 

goden te vragen.’ Dat deden ze. Toen kwamen ze te weten dat het de schuld van Jona was. 

De zeemannen begonnen Jona vragen te stellen: ‘Waarom gebeurt dit? Wat doe je hier? 

Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je?’ Jona antwoordde: ‘Ik 

hoor bij het volk van Israël. De Heer van de hemel is mijn God. Hij is de God die de zee en 

het land gemaakt heeft.’ Jona vertelde dat hij op de vlucht was voor de Heer. Nu werden de 

zeemannen pas echt bang. Ze vroegen hem: ‘Hoe kun je dat doen? Wat moeten wij nu met 

jou doen, zodat de zee weer rustig wordt?’ Want het ging steeds harder stormen. Jona wordt 

in zee gegooid Jona zei tegen de zeemannen: ‘Gooi mij maar in zee, dan zal de zee jullie met 

rust laten. Want het is mijn schuld 

dat jullie in deze zware storm 

terechtgekomen zijn.’ Maar de 

zeemannen probeerden eerst naar 

het land te roeien. Ze deden erg 

hun best, maar het lukte niet. Want 

het ging steeds harder stormen. 

Toen schreeuwden ze: ‘Ach, Heer, 

laat ons niet doodgaan als we deze 

man in zee gooien. En straf ons niet 

als hij onschuldig is. U bent de Heer, alles gaat zoals u het wilt.’ Toen gooiden ze Jona in zee. 

Meteen werd de zee rustig. De zeemannen kregen grote eerbied voor de Heer. Ze besloten 

hem een offer te brengen en hem voor altijd te dienen. Het gebed van Jona De Heer stuurde 

een grote vis om Jona op te eten. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. 

Daar bad hij tot de Heer, zijn God. […] Toen gaf de Heer opdracht aan de vis om Jona uit te 

spugen op het land.  

  



Jona is boos (Jona 3:1-10 en 4:1-11) 

 

Na een lange reis is Jona eindelijk in 

Ninevé aangekomen. Hij loopt door de 

stad en roept steeds dezelfde zin: ‘Nog 

veertig dagen, dan wordt Ninevé 

verwoest!’ Zo waarschuwt hij de 

mensen. Geschrokken luisteren de 

inwoners van Ninevé naar de woorden 

van Jona. ‘We moeten aan God laten 

zien dat we spijt hebben,’ zeggen ze. 

Ze lopen naar hun huis en trekken 

rouwkleren aan. Net zoals ze dat doen 

wanneer iemand is doodgegaan. Zo 

willen ze laten zien hoe erg ze het 

vinden dat ze verkeerde dingen 

hebben gedaan. De hele dag bidden ze 

tot God. Niemand eet of drinkt nog. Zelfs de koning doet mee. God ziet dat de mensen uit 

Ninevé spijt hebben. Daarom krijgt God medelijden en verandert Hij zijn plan. De stad Ninevé 

wordt niet verwoest. Jona balt zijn vuisten. Zie je wel, denkt hij boos. Ik wist het! Als de 

mensen maar even spijt hebben, vergeeft God ze meteen. Dat is niet eerlijk! Hij loopt rood 

aan en schreeuwt naar de hemel: ‘U wilde de stad helemaal niet verwoesten! Dat dacht ik al 

toen ik nog thuis was. Daarom wilde ik ook niet naar Ninevé gaan. Ik wist dat U een goede 

God bent. U hebt zoveel geduld en U houdt er niet van om mensen te straffen. Nu ben ik 

helemaal voor niets gegaan. Als het zo moet, wil ik niet meer leven. Laat mij maar sterven.’ 

‘Heb jij een goede reden om zo boos te zijn, Jona?’ vraagt God. Jona geeft geen antwoord. 

Boos stampt hij de stad Ninevé uit. Hij maakt een hut, zodat hij goed kan zien wat er met de 

stad gebeurt. Puffend zit hij in de zon. Wat is het warm in zijn hut! Plotseling ziet hij een 

enorme plant. Die stond er gisteren nog niet. Hij is in één nacht gegroeid en hij is nog groter 

dan Jona zelf. Jona gaat er snel onder zitten. Heerlijk, die schaduw. De volgende dag wil 

Jona weer onder die grote plant zitten. Maar wat is dat? Er heeft een worm aan de plant 

geknaagd. De bladeren van de plant vallen naar beneden. De stengel hangt slap. De plant 

geeft geen schaduw meer. Nu zit Jona weer in de zon. Hij krijgt enorme dorst. ‘Wat is het 

vreselijk hier,’ jammert hij. ‘Deze hitte is toch niet vol te houden?’ Een hete woestijnwind 

waait in het gezicht van Jona. Hij wordt er kwaad van. ‘Laat mij maar sterven!’ roept hij naar 

God. ‘Heb jij een goede reden om boos te zijn?’ vraagt God opnieuw. Jona vindt van wel. ‘Ik 

ben woedend,’ zegt hij. ‘Jij wilde niet dat de plant doodging, hè?’ zegt God. ‘Begrijp je dan 

niet dat Ik wil dat de mensen in de stad blijven leven? Denk eens aan alle mensen, kinderen 

en dieren die in de stad wonen. Die zijn belangrijker voor mij dan een grote plant!’ Jona denkt 

na over wat God gezegd heeft. Eindelijk begint hij te begrijpen hoeveel God van de wereld 

houdt. 

  



Wist je dit? 
 

EEN WONDERBOOM  

De boom waar Jona onder zit, is een 

wonderboom. Die wordt zo genoemd omdat 

hij zo wonderlijk snel groeit. In Afrika en Azië 

bestaat een plant die ook heel snel groeit, en 

die daarom genoemd is naar de boom van 

Jona. In het Latijn heet die plant ricinus 

communis. De ricinus groeit iets minder snel 

dan in het verhaal, maar nog steeds veel 

sneller dan andere planten. Hij kan in één jaar 

wel drie meter hoog worden. En in de tropen 

wordt hij uiteindelijk nog veel hoger. Daar kan 

hij wel twaalf meter hoog worden – zo hoog als een echte boom. De zaden van de ricinus 

zien eruit als gespikkelde boontjes. Uit de zaden wordt wonderolie geperst, die gebruikt 

wordt voor bijvoorbeeld verf, inkt, zeep, badolie en parfum. Maar belangrijk om te weten: 

de zaden zijn erg giftig! 

 

 

DIEREN IN DE BIJBEL 

De naam Jona betekent ‘duif’.  

 

Er zijn meer namen in de Bijbel met de betekenis van een dier:  

- Debora betekent ‘bij’.  

- Rachel betekent ‘schaap’.  

- Kaleb betekent ‘hond’.  

 

Ver weg Jona moet van God naar Nineve. Dat was in die tijd een heel grote stad met ongeveer 

120.000 inwoners. Nineve lag een eind ten oosten van Israël, in het huidige Irak. In plaats daarvan 

vlucht Jona naar het westen: naar Tarsis in Spanje. Voor de Israëlieten in die tijd was dat ongeveer zo 

ver weg als je je maar kon bedenken. 

     

 

  



OM TE ZINGEN EN TE KIJKEN 
 

 

 

 

 

 

Ik ken je wel - Jo Jo Jona - YouTube (Marcel Zimmer) 

 

Jona - Elly & Rikkert - YouTube 

 

O, ik voel me niet zo happy - Marcel en Lydia Zimmer - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jona wil niet! (BIJBELVERHAAL) - YouTube (verhaal van Jona) 

 

Verhalen uit de Schatkist - De Reuze Vis - YouTube (verhaal Jona) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EbFuByN3hL4
https://www.youtube.com/watch?v=_lXXXzY2t3w
https://www.youtube.com/watch?v=FAte6ZpxHvs
https://www.youtube.com/watch?v=MP310mxm140
https://www.youtube.com/watch?v=1Pd8ZI9EJIk


VAN VIS NAAR ZAND    
 

Een grote vis slikt Jona in. Lukt het jou een weg door de zee te vinden, zodat Jona op het 

strand wordt uitgespuugd? 

Wat heb je nodig? 

- het puzzelblad (vraag aan je ouders of ze het blad uit willen printen) - een potlood – een gum 

Zoek vanaf Jona een de weg door de golven. Lukt het jou om de goede route te kiezen, zodat 

Jona op het strand door de vis wordt uitgespuugd? 

 

 

  



DOE DE GROTE JONA EN JIJ-TEST 
Jona is een beetje een bijzondere profeet. Met Jona kun je eigenlijk alle kanten op: de ene keer is hij 

ver bij God vandaan omdat hij vlucht (Jona 1:3). De andere keer is Jona dicht bij God en dankt hij 

Hem (Jona 2:10). Soms doet Jona wat hij zelf wil, maar de andere keer luistert hij naar God. 

Maak de test en kijk hoeveel jij op Jona lijkt. 

Beantwoordt de vragen door telkens 1 antwoord te kiezen (A, B of C) 

Na de laatste vraag kijk je welk antwoord je het meeste hebt gekozen en lees je bij de uitleg hoeveel 

je op Jona lijkt. 

 

  

 

  



Zoek de 10 verschillen 

  

 

 



Gebed om mee af te sluiten 
 

 

 

 

 

 

 

  

HET VERHAAL VAN JONA 

VOLGENDE WEEK: ‘IK ZIE JOU’ 

LEES NOG EVEN VERDER  



 

Beste jongens en meisjes, 

 

Omdat er op zondag 31 januari niemand bij kon zijn in de kerk, is de kinderdienst die 

toen gepland stond niet doorgegaan. 

Dat is natuurlijk heel erg jammer, maar komende zondag 14 februari is er een online 

jongerenviering vanuit de kerk.  

Wat denk jij als je al die coole foto's en filmpjes van vrienden en bekenden ziet? 

Vraag je je dan ook wel eens af: Ben ik wel leuk genoeg? Hoor ik er eigenlijk wel bij?  

Of misschien ben je al wel een tijdje heel erg gek op die ene jongen of dat ene 

meisje... en vraag je je af: Zal hij of zij mij ook leuk vinden? 

Er is één iemand die jou altijd ziet en wie dit is en wat dit voor jou betekent ontdekken 

we tijdens deze dienst. 

Deze dienst is niet alleen voor de tieners maar ook voor jullie en de 

kinderzondagsbrief van 14 februari zal dan ook in het teken staan van het thema 'IK 

ZIE JOU' 

Dus zet 14 februari de tablet/iPad/laptop aan, ga naar YouTube - Ontmoetingskerk 

Dordrecht en kijk de dienst met ons mee!! 

 

Groetjes, het Jeugdteam 
 

*** NIEUWSFLITS *** 


