
De profeet Jona 

 

God vraagt aan Jona om naar Nineve te gaan, om daar de mensen te vertellen dat ze 

moeten veranderen, het zijn allemaal slechte mensen. Jona wil niet en gaat met een 

schip naar Tarsis. Op zee breekt een grote storm uit, pas als Jona in de golven wordt 

gegooid wordt de zee weer rustig. God laat Jona niet in de steek en stuurt een grote vis, 

die Jona opslokt. Na drie dagen wordt Jona op het land uitgespuugd. Dan gaat Jona wel 

naar Nineve.  

 

In de bijbel 

Het verhaal van Jona vind je terug in het boek Jona. 

 

In kinderbijbels 

Jona is een verhaal dat vaak verteld wordt in kinderbijbels, maar in de volgende bijbels 

wordt in meer of mindere mate aandacht besteed aan Jona (de genoemde bijbels staan 

in de kindernevendienstruimte, daar kun je de kinderbijbels even inzien): 

 

• Kijkbijbel 

• Bijbel voor kinderen, Ron Schröder en Marianne Busser 

• Prentenbijbel 

• De profeet in de vis, Nico ter Linden 

 

Liedjes 

• Jo Jo Jona (Elly en Rikkert) 

• Jona (Marcel en Lydia Zimmer) 

• Wie wil uit zijn hokje komen (liedboek, 178) 

• Er was een kleine man (Samenleesbijbel) 

 

Knutsels/Activiteiten 

- Kun jij je goed verstoppen? 

Jona probeert zich te verstoppen voor God, kun jij je goed verstoppen? Speel 

verstoppertje maar probeer het eens met de volgende variaties: 

 

Begin met twintig tellen voorsprong, dus de zoeker telt tot twintig. In de 

volgende ronde krijg je maar 15 tellen, daarna 10. Wanneer heb je te weinig tijd 

om je te verstoppen? Wordt je ook steeds sneller gevonden? 

 

Speel verstoppertje buiten bij een heuvel of een klimtoestel. Zie je als zoeker de 

verstopten beter als je hoger staat? 



 

- Onder water (bron Samenleesbijbel).  

Jona is er bang als hij in het water naar de diepte zinkt. Maar God beschermt 

Jona als hij in het water valt. Met het volgende proefje ga jij papier ‘beschermen’ 

zodat het niet nat wordt. 

 

Benodigdheden: een vel papier; een glas; een emmer water. 

 

Maak een pop van het vel papier. Zou het papier nat worden als je het in een 

emmer water gooit? Duw de prop nu onder in het glas en doe het glas 

ondersteboven in het water. Haal daarna het glas weer boven water en haal het 

papier uit het glas. Is het papier nat? Hoe denk je dat dit komt? 

 

- Spijt? 

De mensen in Nineve hebben spijt van de foute dingen die ze gedaan hebben. Dit 

laten ze zien door hun kleren te scheuren en zich in te smeren met as en zand.  

Heb jij wel eens spijt van dingen die je doet die niet zo goed waren? Hoe laat jij 

zien dat je spijt hebt van wat je gedaan hebt? 

 

- Jona op een knijper 

 

 
 

- Op de volgende pagina nog een mooie kleurplaat, uitdaging: kleur deze met 

waterverf! 

 

  



 


