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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Een wereldstad

De stad waar God Jona naartoe stuurt is een ontzettend 

grote stad. In deze stad moet Jona de mensen 

waarschuwen, want er gebeuren veel slechte dingen.

Wat heb je nodig?
-   afbeeldingen van bekende gebouwen uit 

wereldsteden, zoals de Eiffeltoren in Parijs, de Big 

Ben in Londen, het Vrijheidsbeeld in New York, het 

Atomium in Brussel, enzovoort.

Aan de slag:
-  Laat de kinderen en de mensen in de kerk een voor 

een de afbeeldingen van de gebouwen zien.

-  Vraag de kinderen of de mensen in de kerk bij elke 

afbeelding of ze weten in welke stad het gebouw staat.

-  Vertel de kinderen dat Jona in de wereldstad Nineve is 

aangekomen. Nineve lag in het land dat nu Irak heet. 

Vlak bij de plaats Mosul. Nineve was in die tijd een 

van de grootste steden in de wereld. Het duurde drie 

dagen om er helemaal doorheen te lopen. In die stad 

brengt Jona de inwoners de boodschap dat hun stad 

over veertig dagen wordt verwoest.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Jona, kom eens uit…

Jona maakt een hut, zodat hij in de schaduw kan 

zitten en kan zien wat er met de stad gebeurt.

God laat een grote plant groeien, zodat Jona nog 

meer schaduw heeft. De kinderen spelen het 

spelletje: Jona, kom eens uit je hut? Of: Jona, kom 

eens bij de plant vandaan?

Wat heb je nodig?
-   een hut (een tafel waar een kind onder kan 

zitten) of een plant

Aan de slag:
-  Eén kind is Jona en zit aan de ene kant in de 

ruimte.

-  De andere kinderen staan naast elkaar aan de 

andere kant van de ruimte.

-  Jona zit met zijn rug naar de kinderen toe.

-  De kinderen roepen: ‘Jona, kom eens uit je hut?’ 

of ‘Jona kom eens bij de plant vandaan?’ en lopen 

naar Jona toe.

-  De kinderen proberen zo dicht mogelijk bij Jona te 

komen.

-  Als Jona zich omdraait, loopt iedereen zo snel 

mogelijk terug en probeert Jona ze te tikken.

-  De kinderen die getikt zijn, worden ook een Jona 

en gaan in de hut of bij de plant zitten.

-  Wie van de kinderen blijft er het langst over?

8-12 jaar 

Bar en boos

Jona is boos op God, omdat God de stad Nineve 

niet verwoest. Daarna is hij boos omdat God een 

plant laat verdorren. Jona wordt steeds bozer. Hij 

wil zelfs niet meer leven.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een strook papier

-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  De kinderen tekenen vier keer eenzelfde figuur, 

die steeds bozer wordt.

-  Hoe zie je dat aan de lichaamshouding? En aan 

het gezicht?

Variant:
-  Vinden de kinderen deze opdracht lastig? Je 

kunt ook vooraf uitgezochte plaatjes van Donald 

Duck laten zien met verschillende gradaties van 

boosheid. Waaraan kun je zoal zien dat hij boos is? 

En ont-zet-tend boos?
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

U bent een God

van liefde en geduld.

Goed en trouw bent U.

U wilt ons graag vergeven

Help ons om niet te vergeten

wat U allemaal voor ons doet.

Dank U wel dat U er voor ons wilt zijn,

en voor alle mensen om ons heen.

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 3:1-10 en 4:1-11

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.

Jona gaat naar Nineve

Na een lange reis is Jona eindelijk in Nineve aangekomen. 

Hij loopt door de stad en roept steeds dezelfde zin: ‘Nog 

veertig dagen, dan wordt Nineve verwoest!’

Zo waarschuwt hij de mensen.

Geschrokken luisteren de inwoners van Nineve 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 Nineve spijt hebben. Daarom 

krijgt God medelijden en verandert Hij zijn plan. De stad 

Nineve 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 Nineve 

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 

Nineve 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 
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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.

8-12 jaar 

Jona 3:1-10 en 4:1-11

Jona gehoorzaamt de Heer
Jona gaat naar Nineve

Voor de tweede keer kreeg Jona een 

opdracht van de Heer. De Heer zei: ‘Ga 

op reis naar Nineve. Waarschuw de 

mensen in die grote stad. Vertel hun wat 

ik tegen je zeg.’

Nu deed Jona wel wat de Heer gezegd 

had. Hij ging op reis naar Nineve.

Nineve was een enorm grote stad: het 

duurde drie dagen om er helemaal 

doorheen te lopen. Jona liep door een 

deel van de stad, en riep: ‘Nog veertig 

dagen, dan wordt Nineve helemaal 

verwoest!’

De inwoners van Nineve geloven Jona

De inwoners van Nineve geloofden wat 

God gezegd had. Ze besloten te vasten. 

En alle mensen trokken rouwkleren aan. 

Zo lieten ze zien dat ze spijt hadden van 

hun slechte gedrag.

De koning van Nineve hoorde wat er in 

zijn stad gebeurde. Hij stond op van zijn 

troon en trok zijn koninklijke kleren uit. 

Hij deed rouwkleren aan en ging in het 

stof op de grond zitten. Hij liet overal in 

de stad bekendmaken: ‘Hier volgt een 

opdracht van de koning en zijn ministers: 

Niemand mag iets eten of drinken, 

ook de dieren niet. En iedereen moet 

rouwkleren dragen, ook de dieren. Bid 

allemaal tot God. En laat niemand meer 

geweld gebruiken of andere slechte 

dingen doen. Misschien zal God dan 

zijn plan veranderen. Misschien zal hij 

medelijden met ons krijgen en niet meer 

kwaad op ons zijn. Misschien zullen we 

dan niet sterven.’

De Heer wil de stad niet verwoesten

God zag wat de inwoners van Nineve 

deden. Hij zag dat ze een eind maakten 

aan hun slechte gedrag. En hij kreeg 

medelijden en veranderde zijn plan. Hij 

had gedreigd de stad te verwoesten, 

maar hij deed het niet.

Jona wacht op de straf
Jona wordt kwaad

Jona was daar helemaal niet tevreden 

over. Hij werd heel kwaad op de Heer. 

Hij bad: ‘Heer, u wilde die stad helemaal 

niet verwoesten! Dat dacht ik al toen ik 

nog thuis was. Daarom wilde ik ook niet 

naar Nineve gaan. Want ik wist dat u een 

goede God bent. U bent vol liefde en 

geduld. U bent trouw, en u houdt er niet 

van om mensen te straffen. Laat mij nu 

maar sterven, Heer. Want als het zo moet 

gaan, ben ik liever dood dan levend.’

De Heer zei tegen Jona: ‘Heb jij echt een 

goede reden om zo kwaad te zijn?’

De Heer laat een plant groeien

Toen Jona de stad uit liep, zocht hij bij 

de Oostpoort een plek om te zitten. 

Daar maakte hij een hut. Hij ging in de 

schaduw van de hut zitten. Want hij wilde 

zien wat er nu met de stad zou gebeuren.

Toen zorgde de Heer ervoor dat er een 

plant begon te groeien. De plant groeide 

helemaal boven Jona uit, zodat hij in de 

schaduw kon zitten. Zo wilde de Heer 

een eind maken aan Jona’s boosheid. 

Jona was heel blij met de plant.

Maar de volgende ochtend stuurde God 

een worm. De worm begon van de plant 

te eten, en de plant ging dood. En toen 

de zon opkwam, zorgde God er ook 

nog voor dat er een hete woestijnwind 

ging waaien. De zon brandde op Jona’s 

hoofd. Hij hield het niet meer uit en zei: 

‘Laat mij maar sterven. Ik ben liever dood 

dan levend.’

Nineve wordt niet verwoest

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!’

Toen zei de Heer: ‘Jij wilde niet dat die 

ene plant doodging. Die plant groeide 

vanzelf, daar hoefde jij niets voor te doen. 

Hij groeide in één nacht, en in één nacht 

ging hij dood. Maar jij wilde dat die plant 

bleef leven! Begrijp je dan niet dat ik 

wilde dat de mensen in Nineve zouden 

blijven leven? In die stad wonen meer dan 

120.000 mensen. Ze weten niet wat goed 

is en wat slecht is. En in Nineve zijn ook 

nog heel veel dieren. Ik wilde niet dat al 

die mensen en dieren zouden sterven.’
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10. OM TE WETEN

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.

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 - 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.

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 

-  Heb jij weleens een hut gemaakt? Waar deed je 

dat en wat had je allemaal nodig?

-  Jona maakt ook een hut, weet jij waarom?

-  Weet jij wat God maakt voor Jona, zodat hij nog 

beter in de schaduw kan zitten?

-  Wat gebeurt er met de plant?

-  Wat vindt Jona ervan dat de plant dood is?

-  Weet jij wat God daarna tegen Jona zegt?

-  Wat weet jij door dit verhaal over God wat je nog 

niet wist?

8-12 jaar 

-  Jona wordt twee keer heel kwaad. Waarover?

-  Vind jij dat Jona terecht boos is?

-  Ben jij weleens boos op God geweest? Waarover?

-  Waarom wil Jona per se dat de stad Nineve wordt 

verwoest?

-  Waarom verwoest God de stad niet?
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12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar O, ik voel me niet zo happy (Opwekking voor Kids 207),  

Jona (Elly en Rikkert) of Jo Jo Jona (Marcel en Lydia Zimmer).

13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

De wonderlijke plant

Jona zit heerlijk in de schaduw van 

een grote plant. De plant is zo groot 

dat hij op een boom lijkt. God stuurt 

een worm en de plant gaat dood. De 

kinderen maken hier een knutsel van.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

-  stevig groen papier voor de 

blaadjes

En verder:

-  zelfklevend klittenband

-  kleurpotloden

-  scharen

-  prikpennen en priklappen

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren Jona en de 

stengels van de grote plant.

-  De kinderen knippen of prikken 

blaadjes uit groen papier.

-  De kinderen plakken aan het eind 

van de stengel het zelfklevende 

klittenband.

-  De kinderen plakken op achterkant 

van de blaadjes ook een stukje 

klittenband.

-  De kinderen kunnen de blaadjes 

aan de plant vastmaken, maar er 

ook weer afhalen.

4-8 jaar 

Zoek de verschillen

Jona loopt de stad uit en maakt een 

hut. Hij gaat in de schaduw van de 

hut zitten om te zien wat er met de 

stad gebeurt. God zorgt voor een 

plant die helemaal boven Jona uit 

groeit. Lukt het de kinderen om in 

deze opdracht de zeven verschillen 

te vinden?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een potlood

En verder:

-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  De kinderen zoeken de verschillen 

in de twee tekeningen. Bij elk 

verschil dat ze vinden zetten ze er 

met potlood een rondje om.

-  Als de kinderen alle verschillen 

gevonden hebben, kleuren ze (een 

van) de twee tekeningen in.

Tip
Help jonge 

kinderen waar nodig 

met de blaadjes 

van de plant.
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8-12 jaar 

Nieuws in Nineve

Als Jona door Nineve loopt, gebeurt 

er heel veel. De koning maakt een 

indrukwekkend bevel bekend, de 

inwoners laten zien dat ze spijt 

hebben, God verandert van gedachten 

en Jona wordt boos. De kinderen 

maken aan de hand van het verhaal 

een nieuwsreportage.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een bijbel

En verder:

-   het werkblad met de vragen

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes van 

4. Eén kind is journalist, één kind is 

koning, één kind is een inwoner, één 

kind is Jona.

-  De journalist krijgt het blad met alle 

vragen. De andere kinderen krijgen 

alleen de vragen die bij hun rol hoort.

-  De kinderen denken na over de 

vragen bij hun persoon en leven zich 

in hun persoon in.

-  De kinderen spelen de reportage uit.

 

Variatie:
-  De kinderen krijgen een rol, maar de 

journalist weet niet wie hij voor zich 

heeft.

-  Door vragen te stellen moet hij er 

achter zien te komen met wie uit 

Nineve hij spreekt.

6-8 jaar 

Op reis met Jona

Jona maakt een lange reis. De kinderen reizen in dit 

spel met hem mee.

Wat heb je nodig?
Per groepje van vier kinderen:

-   het bordspel, bij voorkeur op A3-formaat

- de spelregels

-   vier verschillende kleuren pionnen

-   een dobbelsteen

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes van vier.

-  Om de beurt gooien de kinderen met de dobbelsteen.

-  Iedereen zet zijn pion net zoveel vakjes vooruit als ze met 

de dobbelsteen hebben gegooid.

-  Om te winnen, moeten de kinderen precies op vakje 63 uit 

komen. Gooit een kind te veel, dan telt het weer terug.

Tip
Heeft de groep 

minder kinderen, 

maak dan een keuze 

uit de verschillende 

personages.
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8-12 jaar 

Waarom niet? Daarom niet!

Jona is boos op God. In hoofdstuk 

4:2 zegt hij: ‘Daarom wilde ik niet 

naar Nineve gaan.’ De kinderen 

ontdekken met deze puzzel 

waarom Jona niet wilde gaan.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen

Aan de slag:
-  De kinderen maken de 

puzzel.

-  Begrijpen de kinderen waarom 

Jona niet wilde gaan? Zouden zij 

hetzelfde hebben gedacht?

De antwoorden:
(1) stad; (2) thuis; (3) goede; (4) 

liefde; (5) geduld; (6) trouw; (7) niet; 

(8) mensen; (9) straffen
8-12 jaar 

Een wikkelworm

Jona was heel blij met de plant, maar God 

stuurde een worm. De worm eet van de 

plant en de plant gaat dood. Jona kan niet 

meer in de schaduw zitten en hij is boos. 

In dit proefje maak je van een wikkel van 

een rietje een worm, die je ook nog kunt 

bewegen.

Wat heb je nodig?
-   een rietje met een wikkel 

(fastfoodrestaurant)

-   een glas water

Aan de slag:
-  Duw het rietje voorzichtig door één kant 

van de wikkel, zodat het papier van de 

wikkel tegen elkaar aan wordt gedrukt.

-  Doe hetzelfde met de andere kant en 

druk de papieren wikkel tegen elkaar tot 

het midden van het rietje.

-  Trek de papieren wikkel voorzichtig van 

het rietje en leg hem plat op tafel.

-  Doe je rietje in het glas water en leg je 

duim op de opening bovenaan het rietje.

-  Laat een paar druppels water op de 

worm vallen door je duim van de 

opening van het rietje te halen.

-  Wat zien de kinderen gebeuren?

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?
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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 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.


