
God zei tegen Jona: ‘Heb jij echt een goede reden 
om kwaad te zijn over de dood van de plant?’  
En Jona zei: ‘Ik heb een heel goede reden om 

kwaad te zijn. Ik ben woedend!’

JONA 4:9
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Duw het rietje voorzichtig door één kant van
de wikkel zodat het papier van de wikkel naar

het midden van rietje wordt gedrukt.

Doe hetzelfde met de andere kant en druk
beide kanten van het papieren wikkel tegen

elkaar tot het midden van het rietje.

1
Trek de papieren wikkel (de worm)

voorzichtig van het rietje en
leg het plat op tafel.

2
Doe je rietje in het glas water
en leg je duim op de opening

bovenaan het rietje.

3
Laat een paar druppels water op de worm
vallen door je duim van de opening van het

rietje te halen.

4

Wat heb je nodig?
* een rietje met een wikkel (bijvoorbeeld uit een fastfoodrestaurant)

* een glas water

Wat
gebeurt
er nu?

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. Lukt het jou om 

Jona in de vis te krijgen? 

WONDERLIJK

In elk hoofdstuk van het boek Jona gebeurt wel iets wonderlijks. In Jona 1 verdwijnt de 

storm nadat Jona in zee is gegooid. In Jona 2 zit Jona drie dagen en drie nachten in 

de buik van een grote vis. In Jona 3 veranderen de inwoners van Nineve van de ene 

op de andere dag hun slechte gedrag. In Jona 4 groeit een plant in één nacht zo snel 

dat Jona de volgende dag in zijn schaduw kan zitten… Die wonderen laten zien hoe 

machtig God is, en ook dat Hij vol liefde is voor de mensen, en hen wil helpen.

DIEREN 

- DEEL 2

In Jona 3 en 4 kun 

je zien dat niet 

alleen mensen, 

maar ook dieren 

belangrijk zijn voor 

God. Ook de dieren 

moeten vasten en 

rouwkleren dragen 

(3:7-8). En God zegt 

tegen Jona dat het 

Hem verdriet zou 

doen om Nineve 

te verwoesten, niet 

alleen vanwege de 

mensen, maar ook 

vanwege alle dieren 

die er leven. Het 

verhaal eindigt daar 

zelfs mee.

God zei tegen Jona: ‘Heb jij echt een 
goede reden om kwaad te zijn over de 
dood van de plant?’ En Jona zei: ‘Ik heb 
een heel goede reden om kwaad te zijn. 

Ik ben woedend!’

Jona 4:9

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!
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Werkblad (8-12 jaar) - Waarom niet? Daarom niet!
Jona gaat naar Nineve

Jona 3:1-10 en 4:1-11 | Jona gaat naar Nineve

WAAROM NIET? DAAROM NIET!

Jona is boos op God. Hij wil niet naar Nineve. Kun jij 

ontdekken waarom Jona niet wilde gaan? Kijk goed welke woorden de letters 

in de rondjes vormen en vul de missende woorden in in de tekst. 

Heer, U wilde die (1)  __  __  __  __  helemaal niet verwoesten! 

Dat dacht ik al toen ik nog (2)  __  __  __  __  __  was. U bent 

een (3)  __  __  __  __  __  God. U bent vol van (4)  __  __  __  

__  __  __  en (5)  __  __  __  __  __  __ . U bent (6)  __  __  __  

__  __  en houdt er (7)  __  __  __  __  van om (8)  __  __  __  __  

__  __  te (9)  __  __  __  __  __  __  __ .
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VOORBEELDVRAGEN AAN DE KONING:

-  Hoe hebt u het nieuws van Jona de profeet gehoord?

-  Wat deed u toen u het nieuws hoorde?

-  Welke opdracht geeft u de inwoners van Nineve?

-  Denkt u dat iedereen zich de komende veertig  

dagen aan uw bevel zal houden?

-  Denkt u dat God u ziet en hoort?

-  Stel dat God, zoals u hoopt, medelijden krijgt  

en Nineve niet verwoest. Hoe zal Nineve er  

dan in de toekomst uitzien volgens u?

VOORBEELDVRAGEN AAN EEN INWONER VAN DE STAD:

-  Waarom gaat u vasten? Waarom eet en drinkt u niet?

-  Hoe voelt u zich nu?

-  Kunt u iets vertellen van de slechte dingen die in uw stad 

gebeuren?

-  Begrijpt u waarom God boos en verdrietig is?

debijbel.nl/bijbelbasics

VOORBEELDVRAGEN VOOR JONA:

-  Hebt u enig idee waarom God juist u koos voor deze 

opdracht?!

-  Wat vond u zelf van de boodschap die u aan de inwoners 

van Nineve moest brengen?

-  Wat viel u allemaal op toen u door deze grote stad liep?

-  Wat hebt u een rode kleur op uw gezicht. Kunt u 

misschien vertellen hoe dat komt?

-  Wat vindt u ervan dat God zijn plan niet heeft uitgevoerd?


