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In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

(G) een man overboord

Jona wordt overboord gegooid en God 

stuurt een vis om Jona te redden. In dit 

tikspel nemen de kinderen de houding 

aan die je helpt als je in het water ligt. 

Worden ze op tijd uit het water gered?

Aan de slag:
-  Een van de kinderen is tikker, twee 

andere kinderen zijn redder.

-  De tikker probeert kinderen te tikken. 

De kinderen die getikt zijn, gaan op hun 

rug liggen met opgetrokken knieën, met 

de armen om hun knieën heen.

-  De redders gaan naar de drenkeling 

toe. De een pakt de drenkeling onder 

de schouders en de ander houdt 

de drenkeling bij de benen vast. De 

redders verplaatsen het kind naar de 

zijkant van de ruimte, waar hij vrij is en 

weer mag meedoen aan het spel.

-  Vertel de kinderen dat in het verhaal 

ook iemand overboord van een schip 

valt. In het verhaal horen ze hoe dit 

afloopt en welke reddingsoperatie God 

heeft bedacht.

8-12 jaar 

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. De kinderen maken de test en 

ontdekken in hoeverre ze op Jona lijken.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  De grote Jona-en-jij-test

Aan de slag:
-  De kinderen maken de vragen van 

de test door steeds te kiezen uit drie 

mogelijkheden.

-  De kinderen kijken welk  

antwoord zij het meeste  

gekozen hebben: A,B of C?

-  In de uitleg ontdekken de  

kinderen of ze soms meer  

op Jona lijken dan ze  

denken.

Tip 
Heb je te weinig 

kinderen voor het tikspel, 

dan kun je de kinderen 

ook over een smalle strook 

laten lopen, waarbij ze niet 

‘overboord in het water’ 

(rest van de ruimte) 

mogen vallen.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Met de kinderen bidden we een 

paar regels uit het gebed dat Jona bad 

toen hij in de vis zat.

Goede God,

Als ik bang ben, roep ik naar U.

Als ik roep om hulp, hoort U mij.

U geeft mij antwoord.

U denkt aan mij en ik aan U.

Ik laat U nooit in de steek.

Ik wil U danken

en een lied voor U zingen.

Alles wat ik beloof, zal ik doen,

want U hebt mij gered.

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Jona 1:1-16 en 2:1 en 11

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen 

om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt 

eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 

gebruiken om wat meer uit te leggen.

Op de vlucht voor God

‘Jona, ga naar Nineve!’

Jona luistert verbaasd naar God. Moet hij naar 

Nineve? Dat is een vreselijke stad. Daar heeft hij 

helemaal geen zin in.

‘Je moet de mensen waarschuwen,’ zegt God. ‘Want 

ze doen slechte dingen!’

Dat weet Jona. De stad staat er bekend om. En dat is 

ook precies de reden dat hij er niet naar toe wil.

Hij pakt zijn spullen en loopt naar de haven.

‘Waar vaart u naartoe?’ vraagt hij aan een kapitein.

‘Naar Tarsis,’ zegt de man en hij maakt de touwen los.

Fijn, denkt Jona. Tarsis is precies de andere kant op 

dan Nineve.

‘Ik vaar graag met u mee,’ zegt Jona. Hij pakt wat geld 

en geeft het aan de kapitein. Dan springt hij in de 

boot.

Snel loopt hij het trappetje af naar beneden. De boot 

vaart de haven uit. Niet naar Nineve, maar de andere 

kant op.

Opgelucht gaat Jona op de grond liggen. Zijn plan 

is gelukt. Hij wil niet naar de grote stad om Gods 

boodschap te brengen. Al snel valt Jona in slaap.

Opeens staat er een matroos bij Jona. ‘Lig jij hier 

te slapen?’ schreeuwt hij. ‘Vooruit, sta op! We zitten 

in een vreselijke storm. Bid tot je God om hulp. 

Misschien zal jouw God wel voor ons zorgen.’

Jona staat op, maar moet zich meteen vasthouden. De 

boot wordt ruw heen en weer geslingerd. Als hij maar 

niet in stukken breekt!

‘Weet je wat we doen?’ roept een matroos. ‘We gaan 

loten. Degene die het lot trekt is degene door wie 

we in deze storm zijn terechtgekomen.’ Als ze geloot 

hebben, komen ze erachter dat het de schuld van 

Jona is. ‘Wat heb je gedaan?’ vragen ze hem.
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‘Ik ben op de vlucht voor God,’ 

schreeuwt Jona. Hij komt bijna niet 

boven het geluid van de storm uit.

De mannen weten niet wat ze horen. 

‘Hoe kun je dat nou doen? En hoe 

kunnen we de zee weer rustig krijgen?’

Jona wijst naar de hoge golven. ‘Gooi mij 

maar in zee. Want het is mijn schuld dat 

het stormt.’

Dat willen de mannen niet. Ze proberen 

naar het land te roeien. Maar hoe ze ook 

hun best doen, het lukt niet. De storm is 

te sterk.

En dus pakken ze Jona op en gooien 

hem overboord.

Meteen stopt de harde wind met waaien. 

Terwijl Jona wegzinkt, wordt de zee weer 

rustig.

‘Wat een God,’ fluisteren de mannen. 

‘Moet je kijken, de zee en de wind 

luisteren zelfs naar Hem.’ Vanaf die dag 

geloven de mannen in de God van Jona.

Gelukkig laat God Jona niet in de steek. 

God redt Jona. Hij stuurt een grote vis, 

die Jona in één keer doorslikt. Drie 

dagen en nachten zit Jona in zijn buik. ‘Ik 

beloof dat ik naar U zal luisteren,’ fluistert 

hij naar God.

Na drie dagen zwemt de vis naar het 

strand en spuugt Jona uit. Nu weet Jona 

dat het geen zin heeft om te vluchten 

voor een opdracht van God. Hij weet dat 

God hem overal ziet, zelfs beneden in de 

boot. Én in een vis.

Dan hoort Jona weer van God: ‘Jona, ga 

naar Nineve!’ Jona knikt en staat op. Nu 

luistert hij wel.

8-12 jaar 

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 Nineve. 

Waarschuw de mensen in die grote stad. 

Want ik heb gezien dat ze slechte dingen 

doen.’

En Jona ging op reis, maar niet naar 

Nineve. 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.
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10. OM TE WETEN

Dieren - deel 1

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.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 

‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen 

kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Over de denkvragen kun je 

met elkaar wat langer doorpraten. Op denkvragen zijn er dus ook geen foute 

antwoorden!

4-8 jaar 

-  Wat moet Jona van God gaan doen?

-  Jona gaat wel op reis, maar niet naar Nineve. Waar gaat hij heen?

-  Wat gebeurt er als het schip op zee vaart?

-  Kunnen jullie met elkaar een grote storm nadoen?

-  Wat doen de zeemannen met Jona?

-  Hoe zorgt God voor een oplossing?

-  Wat doet Jona in de vis?

-  Probeer je voor te stellen dat jij Jona bent en in de vis zit. Wat zie je?  

Hoe voel je je?! Wat doe je al die tijd in de vis?

-  Hoelang zit Jona in de vis? Wat doet de vis daarna met Jona?

8-12 jaar

-  Waarom gaat Jona niet naar Nineve?

-  Moet jij weleens iets doen waar je geen zin in hebt? Wat doe je dan?

-  Jona vertelt de zeemannen dat het zijn schuld is dat het schip in de  

storm is terechtgekomen. Wat stelt hij voor?

-  Wat proberen de zeemannen eerst, voordat ze Jona overboord gooien?

-  Welk reddingsplan heeft God voor Jona bedacht?
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Jona in de vis

God stuurt een grote vis om Jona te redden. De 

vis slikt Jona in en pas na drie dagen spuugt de 

vis Jona uit op het strand. De kinderen maken 

een knutsel van Jona en de vis.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een houten wasknijper

-   het werkblad van Jona

-   het werkblad van de vis

En verder:

-   zwarte stiften of een wit potlood (als je vis van 

zwart papier is)

-   scharen of prikpennen en priklappen

-   lijm

Vooraf aan de kinderdienst:
-  Kopieer de vis op blauw, zwart of grijs papier 

of trek de vis voor de kinderen om op gekleurd 

papier.

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren Jona.

-  De kinderen tekenen met zwarte stift een oog 

op de vis.

-  De kinderen knippen of prikken Jona en de vis uit.

   LET OP: de kinderen knippen de vis in het 

midden op de lijn door.

-  De kinderen plakken het bovenste staartdeel 

van de vis op de bovenste zijkant van de 

wasknijper.

-  De kinderen plakken het onderste staartdeel van 

de vis op de onderste zijkant van de wasknijper.

-  De kinderen plakken Jona op de onderste helft 

van de wasknijper, achter de onderste helft van 

de vis.

-  Ze knijpen de wasknijper in om de bek van de 

vis te openen.

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Jona (Elly en Rikkert), Jo-
jo-jonah (Marcel Zimmer) of Toen Jona in 
de walvis zat (Alles wordt nieuw).
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4-8 jaar 

Jona gaat op reis

De kinderen maken met elkaar de reis 

van Jona.

Aan de slag:
-  Jona gaat op weg – de kinderen hinkelen van de ene kant 

naar de andere kant van de ruimte.

-  Jona gaat de verkeerde kant op – de kinderen lopen 

achterstevoren terug naar het begin.

-  Jona moet wachten in de haven – de kinderen springen 

twintig keer op hun plek op en neer.

-  Jona gaat op de boot – de kinderen nemen een zo groot 

mogelijke stap naar voren.

-  Jona is op zee – de kinderen pakken elkaars handen vast 

en wiegen heen en weer.

-  Jona ligt te slapen – de kinderen gaan op de grond liggen.

-  Er komt een zware storm – de kinderen rollen op de grond 

heen en weer.

-  Jona wordt overboord gegooid – de kinderen gaan staan 

en nemen een grote sprong.

-  De zee wordt weer rustig – de kinderen gaan op hun 

knieën op de grond zitten.

-  Een vis slikt Jona in – de kinderen kruipen onder een stoel 

of tafel.

-  Jona zit drie dagen en nachten in de vis – de kinderen 

bedenken zoveel mogelijk vissen.

-  De vis spuugt Jona uit – de kinderen komen onder de 

stoel of tafel vandaan, komen overeind en rekken zich uit.

6-8 jaar 

Van vis naar zand

Een grote vis slikt Jona in. Lukt het 

de kinderen een weg door de zee te 

vinden, zodat Jona op het strand wordt 

uitgespuugd?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het puzzelblad

-   een potlood

En verder:

-   eventueel gummetjes

Aan de slag:
-  De kinderen zoeken vanaf Jona een de 

weg door de golven.

-  Lukt het de kinderen om de goede 

route te kiezen, zodat Jona op het 

strand door de vis wordt uitgespuugd?
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8-12 jaar 

Reisverslag

Jona gaat op reis. 

Wat schrijft hij in zijn 

reisverslag?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen

En verder:

-   kleurpotloden of vilstiften

Aan de slag:
-  De kinderen schrijven het reisverslag.

-  Ze maken een tekening van een 

van de situaties waarin Jona was: 

onderweg naar de haven, op de boot, 

in de vis, of weer op het vaste land.

8-12 jaar 

Zeeaquarium

Jona wil zo ver mogelijk bij God vandaan vluchten. 

Dat lukt hem niet. God is hem ook op zee op het 

spoor. Hoe dat kan, zien de kinderen met het 

voorbeeld van een aquarium.

Wat heb je nodig?
-   een foto van een aquarium.

Aan de slag:
-  Vraag de kinderen wat ze zien.

-  Hoeveel vissen tellen ze? Zijn er ook planten in 

het aquarium?

-  Wat zien de vissen in het aquarium? Vertel de 

kinderen dat Jona lijkt op een vis: als je als vis in 

het aquarium zwemt, zie je niet alles. Je ziet alleen 

waar je zwemt en wat er direct om je heen is.

-  Wanneer zie je wel alles? Buiten het aquarium!

-  Zoals wij wel alles tegelijk kunnen overzien, zo 

ziet God ook Jona op zee.
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8-12 jaar 

Jona in de vis

Tijdens zijn vlucht wordt Jona in zee 

gegooid. God stuurt een vis en drie dagen en nachten zit Jona 

in de buik van de vis. De kinderen maken een spel van Jona en 

de vis. Lukt het ze om Jona in de vis te krijgen?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  een plastic beker

- twee wiebeloogjes

- een ballon

En verder

- plakkaatverf voor de vis

- verfkwasten

- een stuk touw

- naalden

- bloem

- een trechter

- watervaste stift

- afwasmiddel

Aan de slag:
-  Doe een druppel afwasmiddel door de verf. De kinderen 

verven het plastic bekertje in een kleur die ze leuk vinden. De 

kinderen laten hun bekertje even drogen voor ze verder gaan.

-  De kinderen prikken aan de onderkant van de beker met een 

naald voorzichtig een gaatje.

-  De kinderen trekken het touw door de onderkant van de 

beker naar de opening en knopen het aan de zijkant zo vast 

dat ze aan één kant nog genoeg touw overhouden.

-  De kinderen maken van een stukje papier een vissenstaart en 

plakken de staart aan de achterkant van de beker vast.

-  De kinderen plakken aan de bovenkant van de beker twee 

wiebeloogjes.

-  De kinderen trekken het tuitje van de ballon om de trechter. 

Ze doen een beetje bloem in de trechter, zodat de ballon zich 

vult met bloem, en leggen een knoopje in de ballon.

-  De kinderen tekenen met watervaste stift een poppetje op de 

ballon. Het poppetje stelt Jona voor.

-  De kinderen maken de ballon vast aan het touwtje.

-  Het spel kan beginnen. De kinderen proberen Jona (ballon) 

zo vlug mogelijk in de vis (beker) te krijgen.

Doe een druppel afwasmiddel door
de verfkleur die je leuk vindt.
Verf nu het plastic bekertje

in die kleur.

Laat het bekertje een paar minuten
drogen voordat je verdergaat.

1

...knoop het aan de onderkant van
de beker zo vast dat je aan de

bovenkant genoeg touw overhoudt.

2

Maak van het papier een vissenstaart
en plak die staart aan de achterkant

van de beker vast.

Plak aan de bovenkant van de
beker de twee wiebeloogjes.

3
Trek het tuitje van de ballon om

de trechter. Doe een beetje bloem
in de trechter zodat de

ballon zich vult met bloem.

Leg nu een knoopje
in de ballon.

4
Teken met een watervaste stift een

poppetje op de ballon. Het poppetje
stelt Jona voor. Maak de ballon

vast aan het touwtje.

Het spel kan beginnen. Hoe snel krijg
jij Jona (de ballon) in de vis (de beker)

zonder de ballon aan te raken?

5

Wat heb je nodig?
* een plastic beker  * twee wiebeloogjes  * een ballon  * plakkaatverf voor de vis  * verfkwasten

* een stuk touw  * naalden  * bloem  * een trechter  * watervaste stift  * afwasmiddel  * papier

Prik aan de onderkant van de beker
met een naald voorzichtig een gaatje.

Trek het touw door de onderkant
van de beker naar de opening...
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14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens 

die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken. 

En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Willemijn de Weerd

Illustratie: NBG/Linda Bikker

Werkbladen 4-8/8-12 jaar: Linda Bikker

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring staan en 

houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een 

zin uitspreken, of spreek 
alles samen uit.


