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

Jona gaat naar Nineve

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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Jona gaat naar Nineve

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?


