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En Jona ging op reis, maar niet naar Nineve.
Hij wilde naar Tarsis vluchten,
zo ver mogelijk bij de Heer vandaan.
JONA 1:3
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En Jona ging op reis, maar niet naar Nineve.
Hij wilde naar Tarsis vluchten,
zo ver mogelijk bij de Heer vandaan.
JONA 1:3
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Werkblad (8-12 jaar) - De grote Jona-en-jij-test

Jona op de vlucht
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. Herken je dat? Misschien lijk je meer op Jona dan je zelf denkt!
Ontdek dat in deze test. Kies steeds uit drie mogelijkheden. Schrijf op hoe vaak je A, B of C kiest. Wat kies jij het meest?
Je buurvrouw vraagt je om een brief voor haar op
de post te doen. Wat doe je?
A	Je zegt: ‘Doe het zelf, een beetje beweging is goed
voor iedereen.’
B	Je stopt de brief in je tas en na een week ontdek je
dat de brief nog steeds tussen je schoolspulletjes zit.
Je doet hem alsnog op de bus.
C	Je fietst direct naar de brievenbus om de brief te posten.
Je bent thuis niet eerlijk geweest.
A	Als je er niet aan denkt, dan is het er ook niet.
B	Een leugentje om bestwil moet kunnen.
C	Je vertelt uiteindelijk eerlijk wat er gebeurd is.
Je wordt met de auto naar school gebracht. Bij het
uitstappen komt de autodeur tegen een andere auto.
Je ziet dat er daardoor een kras op de andere auto zit.
A	Je doet alsof er niks gebeurd is, die kras zat er vast
al op.
B	Je trekt de mouw van je jas over je hand en poetst
de kras weg.
C	Je spoort de eigenaar op en vertelt eerlijk wat er
gebeurd is.
Je neefje heeft met sporten zijn been gebroken.
A	Je stuurt hem een beterschapskaart.
B	Je gaat een keer bij hem op ziekenbezoek.
C	Je brengt hem elke dag wat lekkers.

Een klasgenoot geeft je zonder reden een harde duw.
Wat doe je?
A	Je draait je om en geeft hem een harde duw terug.
B	Je loopt mopperend weg.
C	Je zegt niks.
Je buurjongen wint de prijsvraag waar jij ook aan
meegedaan hebt. Hij laat jou trots zijn prijs zien.
A	Je draait je om en loopt teleurgesteld weg.
B	Je begrijpt niet waarom hij de prijs gewonnen heeft.
Jij had het antwoord toch ook goed?
C	Je zegt dat je het leuk voor hem vindt, en je hoopt
dat jij een volgende keer wint.
Op school is er een actie voor een goed doel. Wat doe jij?
A	Je doet niet mee, want je ouders geven al geld aan
andere goede doelen.
B Je vraagt wat geld aan één van je ouders.
C	Je organiseert een sponsorloop om zoveel mogelijk
geld op te halen.

Tel nu hoe vaak je A, B en C hebt gekozen.
Heb je vooral antwoord A?
Je hebt net als Jona niet altijd zin om een opdracht uit
te voeren. Je gaat zonder het te zeggen iets anders
doen. In sommige situaties doe je net alsof je van niks
weet. Als de waarheid ontdekt wordt, doe je alsnog
wat van je gevraagd wordt. Net zoals Jona uiteindelijk
toch naar Nineve ging. Lees dat maar in Jona 3:1-4.

Heb je vooral antwoord B?
Je doet net als Jona wat er van je gevraagd wordt,
maar je baalt als het anders loopt. Je wilt graag dat
de dingen op jouw manier gaan. Anders kun je boos
worden. Je bent nog een beetje aan het Jonassen
. Lees maar over de boze Jona in Jona 4:1-2.

😉

Heb je vooral antwoord C?
Jona kan nog veel van jou leren! Je doet wat van
je gevraagd wordt en je kunt je goed aanpassen in
verschillende situaties. Maar af en toe iets minder lief
zijn mag ook hoor

😉

De juf vraagt je om na schooltijd even te blijven omdat
je in de les niet goed meegedaan hebt. Wat doe je?
A	Je piept er snel tussenuit.
B Je doet alsof je het vergeten bent.
C	Je meldt je direct na schooltijd bij het bureau van
de juf.
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En Jona ging op reis, maar niet naar Nineve.
Hij wilde naar Tarsis vluchten, zo ver mogelijk
bij de Heer vandaan.
Jona 1:3
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Jona op de vlucht

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.

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’.

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
1

2

3

4

5

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

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...

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

Trek het tuitje van de ballon om
de trechter. Doe een beetje bloem
in de trechter zodat de
ballon zich vult met bloem.

Teken met een watervaste stift een
poppetje op de ballon. Het poppetje
stelt Jona voor. Maak de ballon
vast aan het touwtje.

Laat het bekertje een paar minuten
drogen voordat je verdergaat.

...knoop het aan de onderkant van
de beker zo vast dat je aan de
bovenkant genoeg touw overhoudt.

Plak aan de bovenkant van de
beker de twee wiebeloogjes.

Leg nu een knoopje
in de ballon.

Het spel kan beginnen. Hoe snel krijg
jij Jona (de ballon) in de vis (de beker)
zonder de ballon aan te raken?

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?
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Werkblad (8-12 jaar) - Reisverslag

Jona op de vlucht
Ik heet:
REISVERSLAG
Jona gaat op reis.
Weet jij wat hij in zijn
reisverslag schrijft?

..........................................................

Ik moet van God naar:
..........................................................

Ik kom uit: (2 Koningen 14:25)
..........................................................

Maar ik ga mooi naar:
..........................................................

Daarvoor stap ik op de boot in:
..........................................................

Ik kom vanaf de boot op een
vreemde plek terecht, in een

Mijn vader heet:
..........................................................

Nationaliteit:
..........................................................

Beroep
..........................................................

..........................................................

Daar zit ik . . . . . . . . dagen en

........

nachten.

Maak een tekening van een van de plaatsen waar Jona was.

Ik kom eruit doordat
..........................................................
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