JONA EN DANIËL LES 1  GOD IS BARMHARTIG NAAR JONA
EN NINEVE
JONA 1-4

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen zich verheugen dat God vol genade en compassie is.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te verklaren waarom Jona niet wilde prediken in Nineve.
Te vertellen wat er gebeurde toen Jona vluchtte naar Tarsis.
Voorbeelden van barmhartigheid op te sommen vanuit het boek Jona.
Uiteen te zetten wat God Jona leerde door het incident met de plant en de worm.

MEMORIEVERS

Dan.2:20

“Breng dank aan God, nu en altijd, want wijsheid en macht behoren hem toe.”

TOEPASSINGEN
Heb berouw omdat je niet zo veel genade en barmhartigheid toont als God.
Verheug je er in dat God barmhartigheid toont aan zondaren.
Bid dat God je wilt gebruiken om Zijn barmhartigheid aan anderen te tonen.

VOLGENDE WEEK

GOD GEBRUIKT DANIËL OM DE DROOM VAN DE KONING UIT TE LEGGEN
Lees Daniël 2
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Kinderen zullen in staat zijn om:

De profetie van Jona was uniek tijdens deze periode. Andere profeten, zoals Amos en Hosea, de tijdgenoten
van Jona, waren niet gestuurd door de Heer om een terugkeer van macht te verkondigen maar eerder het
hangende oordeel. De profeet Amos waarschuwde dat Israël voorbij Syrië in ballingschap zou gaan (Amos
5:27), in het land dat geregeerd werd door Assyrië. Hosea profeteerde op gelijkaardige wijze dat Assyrië zou
heersen over Israël (Hos.11:5). Hoewel de eerste helft van de achtste eeuw (de tijd waarin Jerobeam II
regeerde over Israël) werd gekenmerkt door de Assyrische zwakheid (veroorzaakt door buitenlandse invasies,
politieke onrust en hongersnood), kwam Assyrië weer aan de macht toen Tiglatpileser III regeerde op de troon
in 745v.C. Binnen 23 jaren zou de Heer Assyrië gebruiken om Israël in ballingschap te leiden uit het beloofde
land. De voorspoed van Israël, zoals die geprofeteerd werd door Jona, zou maar van korte duur zijn. Zoals
andere profeten waarschuwde zou Israël al gauw gedomineerd worden door Assyrië.
God stuurt Jona om Nineve te waarschuwen (Jona 1:1-3)
Israël was niet het enige volk dat gewaarschuwd werd voor het komende oordeel. Voor de eerste keer in de
geschiedenis van Israël stuurde de Heer een profeet naar een heidens volk. Jona moet verrast zijn geweest
toen hij het gebod van de Heer kreeg om Nineve te waarschuwen dat Gods oordeel zou komen door hun
boosaardigheid (Jona 1:1-2). Nineve was een machtige Assyrische stad op ongeveer 800km noordoost van
Israël. De stad zelf was veel kleiner, het omliggende gebied had een straal van 100km en een
bevolkingsdichtheid van bijna 600.000 inwoners. Als deel van het Assyrische rijk was Nineve een gevaar voor
Israël. Jona moet zich vast en zeker afgevraagd hebben waarom de Heer hem stuurde om de vijand van Israël
te waarschuwen.
Jona kan om verschillende redenen niet naar Nineve willen hebben gegaan. Mogelijk hoorde hij de profetie van
Hosea dat Israël onder de heerschappij van Assyrië zou komen. Het gaan waarschuwen van Israëls vijand moet
als verraad hebben geleken voor Jona. Mogelijk was hij ook jaloers op Gods goedheid naar andere volkeren
buiten Israël. Hij vreesde misschien dat Nineve tot berouw zou komen en Gods oordeel niet zou ondergaan,
dus Israël tot schande zou brengen doordat ze niet naar gelijkaardige boodschappen van Gods profeten wilde
luisteren. Ongeacht welke reden het ook mag zijn geweest, Jona wilde niet naar Nineve omdat hij wist dat
wanneer Nineve tot berouw en inkeer zou komen God Zijn hangende oordeel zou weerhouden. Jona kende
Gods compassie. Later zei hij tot de Heer: “Ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig,
groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad” (Jona 4:2). Het is ironisch dat de profeet die
gestuurd werd door God om zegen te verkondigen aan het niet berouw hebbende Israël (2 Kon.14:25) niet
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Historische context
Hoewel de Heer het noordelijk koninkrijk uiteindelijk in ballingschap zou leiden had Hij uiteindelijk toch bijna
200 jaren van barmhartigheid voor hen. Hij had de geprofeteerde ballingschap veel eerder kunnen
verwezenlijken (1 Kon.14:14-16). In de plaats daarvan stuurde Hij geduldig profeten zoals Elia en Elisa om zowel
de koning als het volk op te roepen tot berouw. De hardheid van het volk naar de Heer veranderde Zijn
compassie voor hun niet. Een van de meest opvallende verslagen van Gods zorg voor Zijn volk had plaats toen
Elisa stervende was. De laatste profetische daad van Elisa was de boosaardige koning Joas vertellen dat de Heer
Israël zou bevrijden van Syrië (2 Kon.13:15-19). 2 Koningen 13:22-25 geeft weer hoe Joas de steden weer uit
handen nam van de Syriërs. De schrijver geeft ook de reden voor Israëls bevrijding: “de HERE was hun genadig,
erbarmde Zich over hen, en keerde Zich weer tot hen ter wille van zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob;
Hij wilde hen niet verdelgen en had hen nog niet van voor zijn aangezicht verworpen” (2 Kon.13:23). Zelfs al
was het oordeel op komst, de Heer bleef barmhartig naar Zijn volk. Zelfs wanneer de Heer het grootste
gedeelte van het land dat ooit geregeerd werd door Salomo terug in bezit gaf van Israël kregen Joas, noch zijn
zoon Jerobeam II berouw over hun boosaardigheid. Zonder twijfel schreef Jerobeam II zijn succes toe aan het
feit dat Israëls onderdrukker, Syrië, recent verzwakt was door Assyrië, die op haar beurt ook in het verval was
geraakt. Met de omliggende volkeren verzwakt was Israël weer in staat om terug wat macht te winnen. Hoewel
de Heer werkte doorheen de nederlaag van Syrië en het verval van Assyrië was de werkelijke reden voor het
terugkrijgen van macht voor Israël de barmhartigheid van de Heer. 2 Koningen 14:25 zegt dat de koning het
gebied heroverde “van Israël, van de weg naar Hamat tot de zee der Vlakte, volgens het woord dat de HERE, de
God van Israël, gesproken had door zijn knecht, de profeet Jona, de zoon van Amittai, uit Gat-Hachefer.” In de
plaats van Zijn oordeel over Israël te voltrekken stuurde de Heer een profetie door de profeet Jona zeggende
dat Israël voorspoedig zou zijn.
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ACHTERGROND

bereid was om te verkondigen dat Gods oordeel zou komen over Nineve indien ze zich niet bekeerden, maar
dat ze ook Gods compassie konden genieten als ze zich bekeerden.

God straft Jona om zijn ongehoorzaamheid (Jona 1:4-17)
Ondanks dat Jona dacht dat hij Gods plan kon dwarsbomen met zijn ongehoorzaamheid, had de Heer andere
plannen. Hij disciplineerde Jona totdat hij bereid was om het doel te vervullen waarvoor hij geroepen was. “De
HERE wierp een hevige wind op de zee … zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen” (Jona 1:4). Terwijl de
zeemannen de schrik was aangejaagd en riepen tot hun goden (1:5) was Jona onderin de boot aan het slapen.
Ze maakten de niets vermoedende Jona wakker en drongen er op aan dat hij zijn God zou aanroepen (1:6). Zijn
zonde had niet enkel zijn eigen leven in gevaar gebracht, maar ook de levens van de andere mannen in de boot.
Zelfs nadat God het werpen van het lot zo had geleid dat duidelijk werd dat Jona de oorzaak van de storm was,
wilden de mannen hem niet overboord gooien (1:7, 13). Ze waren bang dat God hun zou vervolgen voor het
vergieten van onschuldig bloed wanneer ze Jona overboord zouden gooien en vroegen God om hun te
vergeven (1:14). De heidense zeemannen (die later God vreesden en een offer naar Hem brachten nadat de
storm was gaan liggen; 1:15-16), toonden meer compassie naar Jona dan Jona had getoond naar de 600.000
inwoners van Nineve.

God is barmhartig naar Jona (Jona 2)
Zelfs terwijl Jona hoopte dat de Heer niet barmhartig zou zijn naar Nineve was God genadevol naar Jona. Om
Jona te tuchtigen stuurde de Heer een storm. Om Jona te redden stuurde God “een grote vis om Jona in te
slokken” (Jona 1:17). Op hetzelfde moment tijdens zijn verblijf in de vis gedurende drie dagen en drie nachten
bad Jona tot de Heer zijn God (Jona 2:1). De tucht van de Heer had het bedoelde effect toen Jona zich terug
volledig onderdanig opstelde naar de Heer. Jona was achtergebleven zonder enige hoop en kon niets anders
dan smeken tot God (2:2). Terwijl hij in de zee was gaf Hij toe dat Gods oordeel over hem was gekomen (2:3).
Pas toen begreep hij wat het betekende om van Gods aangezicht verwijdert te zijn (2:4), hetgeen waar hij zo
naar verlangde dat God zou doen bij Nineve. Jona reageerde op het lijden dat God hem gaf door in wanhoop
zijn aandacht te keren naar Gods aanwezigheid in de tempel, dezelfde aanwezigheid waar hij eerder voor wou
vluchten. Verder beschreef Jona het vreselijke oordeel dat hij onderging (2:5-6). Uiteindelijk loofde hij God voor
het redden van zijn leven. Door Jona in de zee te werpen leerde de Heer Jona dat hij volledig afhankelijk is van
Hem (2:7). Mogelijk zowel denkend aan de Israëlieten als aan Nineve bevestigde Jona de hopeloosheid van hen
die afgoden vereren (2:8). Anders dan afgodendienaren, die geen persoonlijke relatie hebben met God,
beloofde Jona om in dankbaarheid offers te brengen en zijn beloften te vervullen (mogelijk verwijzend naar zijn
opdracht om naar Nineve te gaan; 2:9). Jona leerde dat God verheerlijkt wordt wanneer een persoon die
oordeel ondergaat zich keert tot Hem voor redding.
Nadat Jona had gesmeekt tot God sprak de Here “tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge” (Jona 2:10).
God had Jona gered uit de diepte van de put. Jona werd, tenminste voor een tijdje, een man die Gods
reddende barmhartigheid liefhad.
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De geestelijke toestand van Jona op de boot is verontrustend. Er is geen twijfel aan dat hij een orthodoxe
kennis had van God. Hij was niet verwikkeld in de afgoderij van Israël en had geen respect voor de goden van
de zeemannen. Hij gaf aan dat de Here vreesde, “de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft”
(Jona 1:9). Hij gaf ook toe dat hij was gevlucht van de aanwezigheid van de Heer en zei de zeemannen dat het
schip en hun levens in gevaar waren door zijn zonde (1:12). Hij zei uit vrije wil dat de mannen hem in de zee
moesten werpen. Helaas mist het verhaal enig teken dat Jona tot de Heer riep. Jona koos er liever voor om in
de Middellandse Zee geworpen te worden en te sterven dan om zich te onderwerpen aan Gods besluit dat hij
moest gaan en de stad Nineve waarschuwen voor het komende oordeel. Zelfs de dood voor ogen ziende wilde
Jona niet tot God roepen.
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Hopend dat zijn ongehoorzaamheid de vernietiging van Nineve zou verzekeren werd Jona de eerste profeet die
Gods opdracht negeerde (Jona 1:3). Hij ging zo ver als hij kon in de tegenovergestelde richting, vluchtend naar
Tarsis dat hoogstwaarschijnlijk aan de kust van Spanje gelegen is. Zijn verlangen was te vluchten van het
aangezicht van de Heer. Ondanks dat het niet mogelijk is om te zijn waar de alomtegenwoordige God niet is
(Psalm 139:7-12) trachtte Jona niet enkel een geestelijke hindernis, maar ook een fysieke hindernis te plaatsen
tussen zichzelf en Gods wil.

Trouw aan Zijn karakter was de Heer barmhartig naar Assyrië en werd hetgeen Jona vreesde werkelijkheid.
Toen God zag hoe de Assyriërs berouw toonden “berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun
te zullen aandoen, en Hij deed het niet” (Jona 3:10). De compassievolle en barmhartige God is steeds bereid
om genade te geven aan hen die berouw tonen. Hij wist hoe de Assyriërs zouden reageren op Zijn Woord. Hij
verordineerde zowel de prediking van het Woord als de verandering die plaats vond in de harten. Jona was een
instrument geworden waardoor God Zijn barmhartigheid en genade verheerlijkte.

De Heer reageerde op het gebed van Jona door hem eenvoudigweg te vragen of zijn toorn rechtvaardig was
(Jona 4:4). Wetend hoe boosaardig de toorn van Jona was bereidde de Heer een manier voor om hem te tonen
dat zelfs hij barmhartigheid kreeg. Jona was erg bevangen door zijn bitterheid en zijn verontwaardiging over
Gods karakter. Hij had zelfs een rustplaats gemaakt buiten Nineve waar hij wachtte en de stad observeerde,
mogelijk hopend dat hij de Heer had kunnen overtuigen om Zijn gedachten te veranderen of dat Nineve zou
terugkeren naar hun zonde en het oordeel over hun zouden krijgen. In de eerste les van Jona stuurde de Heer
een storm en een vis. Deze keer stuurde Hij een plant, een worm en een sterke wind. Jona was eerst zeer
dankbaar om de plant om de schutting die ze gaf aan hem (4:6). Maar nadat de worm de plant vernietigde en
de hete, verschroeiende wind de krachten van Jona verzwakte wenste hij opnieuw dat hij dood was (4:7-8).
De Heer vroeg Jona opnieuw of zijn toorn rechtvaardig was (4:9). De eerste keer was Jona boos omdat de Heer
barmhartigheid had getoond aan anderen, en nu was hij boos dat de Heer geen barmhartigheid had getoond
aan hem. Jona had dezelfde reactie bij de redding van de duizenden mensen als bij de dood van de plant. Hij
hechte meer belang aan zijn eigen materiële comfort dan aan de geestelijke toestand van een stad. Liever dan
zijn boosaardigheid toe te geven bleef Jona eigenwijs. Hij antwoordde de Heer: “Terecht ben ik vertoornd, ten
dode toe” (4:9). Jona geloofde dat hij het recht had om boos te worden over al hetgeen God deed. Uiteindelijk
oordeelde Jona de rechtvaardigheid en de onrechtvaardigheid van Gods daden met zijn eigen comfort.
Het boek eindigt met de vermaning van de Heer naar Jona. Jona vond dat hij juist deed met het betreuren van
een plant, een plant waarvoor hij niets had moeten doen en die enkel maar een dag had geleefd. Maar de Heer
stelde in vraag hoe Jona juist kon zijn in het betreuren van een plant, maar God onrechtvaardig in het
betreuren van “de grote stad, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, die het onderscheid niet
kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee” (Jona 4:11)

JONA EN DANIËL LES 1  GOD IS BARMHARTIG NAAR JONA EN NINEVE

God leert Jona over Zijn barmhartigheid (Jona 4)
De barmhartigheid van God “mishaagde Jona ten zeerste en hij werd toornig” (Jona 4:1). Jona was helemaal
niet veranderd. Hij had niets geleerd van het medelijden en de compassie die God aan hem had getoond toen
Hij hem uit de buik van de vis redde. In zijn tweede gebed rechtvaardigde Jona in de eerste plaats zijn vlucht
door te zeggen dat Hij wist dat God zou handelen naar Zijn karakter (4:2). Jona wou dat zijn vlucht geslaagd was
geweest want dan had God Zijn barmhartigheid niet aan Nineve kunnen tonen. Ondanks dat God overvloedig
barmhartigheid over hem had uitgestort wilde Jona niet dat God dezelfde compassie zou tonen naar anderen.
Jona verachte de barmhartigheid die Nineve ontving (en dat hij het object was waardoor God die
barmhartigheid had getoond) in zulke mate, dat hij God smeekte om zijn leven te ontnemen. Jona was eerder
al bereid geweest om te sterven in plaats van te gehoorzamen en nu hij had gehoorzaamd verlangde Jona
opnieuw ernaar om dood te zijn (4:3). Terwijl hij in de buik van de vis zat, had hij medelijden met degenen die
afgoden aanbaden, maar nu eenmaal uit de buik van de vis had hij medelijden met zichzelf en vond hij het
jammer dat God geen afgod was, iets dat Jona overeen kon doen komen met zijn eigen compassieloze karakter.
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God is barmhartig naar Nineve (Jona 3)
Toen God Jona voor de tweede keer naar Nineve stuurde was Jona bereid om God te gehoorzamen (Jona 3:13). Jona ging naar de grote stad om het volk te waarschuwen dat Nineve binnen 40 dagen verwoest zou worden
(3:4). In de meest dramatische opwekking ooit geloofde het volk van Nineve God “en riepen een vasten uit en
bekleedden zich, van groot tot klein, met rouwgewaden” (3:5). Geheel Nineve ging in publieke rouw om hun
boosaardige daden waarvoor ze Gods toorn zouden ondergaan. Zelfs de koning, mogelijk Adad-nirari III (810783) of Assurdan III (722-755), deelde in de rouw (3:6) en kondigde een vasten aan voor zowel de mensen als
hun dieren zodat het volk “tot God (zou) roepen en zich bekeren” (3:8). Hij vroeg niet enkel een verbale
onderwerping aan God, maar riep het volk ook op “van zijn boze weg” te keren. In dezelfde onderwerping als
Jona had getoond in de buik van de vis zei de koning: “Wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen
en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan” (3:9). Assyrië had niet de hoop te kunnen
ontkomen aan Gods toorn, ze konden enkel hopen op Gods compassie.

Van het eerste vertrek van Jona naar Tarsis tot het zitten van Jona buiten Nineve liet hij een onbereidwilligheid
zien om God te laten kiezen naar wie Hij genadevol en compassievol zou zijn. Jona verheugde zich in Gods
compassie zolang die naar hem gericht was, maar hij was verontwaardigd over Gods karakter wanneer Hij
compassie toonde naar anderen. Gelovigen mogen niet zijn als Jona. God is soeverein over alles: de storm, de
vis, de plant, de worm en de wind. Het is aan Hem om te kiezen aan wie Hij Zijn compassie wil tonen. Liever
dan te wensen dat God niet is wie Hij is, moeten de gelovigen proberen even genadevol en compassievol te zijn
als Hij is.

MOEILIJKE WOORDEN
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Goedheid tonen bij iemand in nood, compassie.
Bedekte spot, doordat men het tegenovergestelde zegt van wat bedoeld wordt.
Rechtzinnig.
Voorbestemmen, voorbeschikken.
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Barmhartigheid
Ironie
Orthodox
Verordineren

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit iets niet aardigs voor iemand willen doen die niet aardig voor jou was, maar toen herinnerde wat
God zei over anderen liefhebben? Wat deed je toen? Zeiden jouw daden en woorden dat jij die persoon lief
had zoals God doet? Vandaag zullen we zien wat Jona deed toen God hem vroeg om de mensen van Nineve
een belangrijke boodschap te geven. Laten we zien hoe Jona en de mensen in Nineve reageerden.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat is barmhartigheid?
Barmhartigheid is de mensen geen straf geven die ze wel verdienen.
 Wat vertelde God dat Jona moest gaan doen?
God vertelde Jona om zijn woonplaats te verlaten en de mensen in Nineve te waarschuwen van de
straf die komen zou als ze geen berouw toonden.
 Was Jona gehoorzaam aan de opdracht van de Heer?
Nee. Jona besloot te doen wat hij wilde, meer dan wat God opgedragen had om te doen.
 Waar ging Jona heen behalve naar Nineve gaan?
Jona ging de ander kant op door een boot te nemen van Jafo naar Tarsis.
 Wat gebeurde er terwijl Jona in het schip was naar Tarsis?
God stuurde een grote storm waar de zeelui erg bang van werden.
 Wat dachten de zeelui wat de oorzaak was van de storm?
Ze geloofden dat het door een van de mannen was dat de storm er was.
 Wat deden ze om uit te vinden wie die man was?
Ze trokken loten en het lot viel op Jona.
 Wat vertelde Jona aan de zeelui om de storm te doen stoppen?
Jona zei dat ze hem overboord moesten gooien om de storm te doen laten stoppen. Dus gooiden de
zeelui hem overboord in de zee.
 Wat gebeurde er met de zee eens Jona erin gegooid was?
De storm hield op en werd kalm.
 Wat gebeurde er met Jona?
Jona zonk in zee en een grote vis slokte hem op. Jona bad in de vis tot God en de vis spuwde hem uit op
het strand.
 Was de Heer barmhartig naar Jona?
Ja. De Heer gaf Jona een tweede kans om Hem te gehoorzamen door een vis te sturen om Jona uit de
zee te redden.
 Waar ging Jona heen nadat de vis hem uitgespuwd had?
Jona ging naar Nineve en deed zoals God hem opgedragen had.
 Toonden de mensen in Nineve berouw?
Ja. Na het horen van het Gods woord van Jona, toonden de mensen berouw en keerden van hun
slechte wegen.
 Was God barmhartig naar Nineve?
Ja. God was barmhartig naar Nineve door Zijn straf terug te houden omdat de mensen berouw
toonden.
 Was Jona blij dat God barmhartigheid toonde aan de mensen van Nineve?
Nee. Jona zei dat hij wist dat God barmhartig en geduldig was. Hij wilde niet dat Nineve
barmhartigheid gegeven zou worden, dus ging hij de stad uit en ging zitten pruilen.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit Jona 1-4.



Had Jona het recht om boos te zijn op God voor het verlenen van barmhartigheid aan Nineve?
Nee. God berispte Jona voor zijn gedrag. God is God en kan barmhartigheid tonen aan wie Hij wil.

SAMENVATTING
Doorheen Gods Woord kunnen we zien dat Gods karakter juist is zoals Jona het observeerde. Hij zei, “Want ik
wist het wel: u bent een milde God en vol medelijden, geduldig en vol liefde, altijd bereid de straf in te trekken”
(Jona 4:2). God was barmhartig aan Jona nadat hij ongehoorzaam was aan Gods opdracht. God was ook
barmhartig naar de stad Nineve door hen niet de straf te geven die ze verdienden.
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Net zoals God barmhartig was naar Jona en Nineve, is Hij geduldig en barmhartig met ons. Als gelovigen
zondigen, dood God hen niet direct. Hij is geduldig met hen, hen leidende naar berouw en de verandering in
hun daden en gedrag. Voor de ongelovige is God ook barmhartig. Hoewel we allemaal eeuwige straf verdienen
in de hel, geeft God mannen, vrouwen en kinderen de kans om berouw te tonen en te vertrouwen in Zijn
verlossende genade terwijl we nog leven. Dank God voor Zijn grote geduld en barmhartigheid.

CRÈCHELES
Jona was boos. Op God! Jona dacht: “Ik moet de mensen over God vertellen. De God die van ons houdt. Nu wil
God dat ik naar Nineve ga. Maar in Nineve wonen slechte mensen. Ze luisteren niet naar God. Als ik hun ga
vertellen dat God hun zal straffen als ze niet stoppen met slecht doen, gaan ze misschien luisteren. Dan wil God
misschien al hun zonden vergeven! Ik ga er niet heen. Want dat wil ik niet.”
Jona rende naar het strand. Hij wilde vluchten voor God. Hij ging mee met een boot. De boot voer steeds
verder weg van Nineve. Jona dacht dat God hem nu niet meer kon zien. Maar dat was niet zo. God stuurde een
storm. De mannen op de boot werden bang. Zie riepen tot hun goden, maar er veranderde niets. Toen riepen
ze Jona. “Het is mijn fout”, zei Jona verdrietig. “Gooi mij maar in de zee, anders zal het schip vergaan.” De
mannen tilden Jona op en gooiden hem overboord. Toen was de storm voorbij.

Jona ging naar Nineve. Hij riep: “Ik heb een boodschap voor jullie. Jullie moeten luisteren naar God en geen
verkeerde dingen meer doen. Als jullie blijven zondigen, zal God jullie straffen.” De koning van Nineve hoorde
het ook. Hij zei tegen de mensen dat ze naar Jona moesten luisteren. God was blij toen Hij zag dat de mensen
berouw kregen van hun zonden en vergeving vroegen aan Hem. Maar Jona was alweer aan het mopperen.

De volgende morgen stuurde God een worm om de boom op te eten. De boom ging dood. Jona werd steeds
bozer. “Waarom doe je zo boos?” vroeg God. “Ik ben boos omdat mijn boom dood is”, zei Jona. “Je bent boos
over een dode boom?” vroeg God. “En al die mensen en kinderen in Nineve mochten wel sterven van jou? Ze
luisterden weer naar mij en daarom heb Ik hen gespaard. Jij zou liever willen dat ik de boom had laten leven en
alle mensen in Nineve had gedood? Is dat wat je denkt goed Jona?”
Wat denken jullie? Was dit goed van Jona? Neen hè. Wij moeten net zo blij zijn als God andere mensen wilt
vergeven. God is een goede God die wil dat mensen vergeving vragen aan Hem zodat Hij ze kan vergeven. Zijn
jouw zonden al vergeven?
Een gebed
“Lieve God,
U bent een goede God die altijd doet wat goed is.
U weet wat het allerbeste is voor ons.
Dank U wel dat U al mijn zonden wilt vergeven.
Dank U wel dat ook ik mag geloven dat de Here Jezus voor mijn zonden gestorven is.
Wilt U mij helpen om altijd goed naar U te luisteren?
Wilt u goed zijn voor alle mensen die naar U luisteren en vergeving vragen?
Amen.”
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Het was heet. Jona maakte een schaduwplekje en ging in het zand zitten. “Waarom doe je zo boos?” vroeg
God. “De mensen in Nineve zijn slechte mensen”, zei Jona. “U had niet zo aardig voor ze moeten zijn.” Toen
ging God aan Jona een lesje leren. God maakte een mooie boom voor Jona. De boom gaf veel schaduw. Nu kon
Jona lekker genieten in de schaduw en was hij beschermd van de hete zon.

8

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Toen Jona in het water was, kwam er een hele grote vis. De vis slikte hem in. Jona wist dat God de vis had
gestuurd. Jona bad: “Ik heb niet naar U geluisterd. Wilt U goed voor mij zorgen, dan zal ik naar Nineve gaan.”
Toe spuugde de vis Jona uit op het zand.

MEMORIEVERS
Dan.2:20

Breng dank aan God, nu en altijd, want wijsheid en macht behoren hem toe.

Maak verschillende kaarten met daarop het memorievers geschreven en maak hier een puzzel van. Verdeel de
kinderen in kleine groepjes of individueel. Geef de kinderen een opdracht die opgezocht moet worden of stel
vragen. Bij elk goed antwoord of vervullen van de opdracht krijgen de kinderen een puzzelstukje. Welke
groepje of individu heeft als eerste de puzzel in elkaar en weet wat het vers is?
Variatie: Maak gebruik van het blad “Gods barmhartigheid naar Jona” blad twee (biddende figuur) uit Jona en
Daniël Les 1 “God is barmhartig naar Jona en Nineve.” Verstop in het lokaal de afbeeldingen en laat de
kinderen deze zoeken. Vertel daarna wat de afbeelding betekent en oefen het vers met de kinderen. Laat hen
eventueel de afbeelding op hun verskaart plakken die ze in hun album kunnen steken.

IJSBREKERTJES
Genade
Er wordt gezegd dat rechtvaardigheid is om te ontvangen wat je verdient, barmhartigheid is het niet ontvangen
wat je verdient en genade is ontvangen wat je niet verdient. Genade is een positieve handeling van voordeel of
zegen schenken aan iemand op een manier dat ze niet verdienen. Een van de beste voorbeelden van genade
wordt gevonden in de gelijkenis van de goede Samaritaan, die een man ging helpen die hij niet eens kende
(Luk.10:25-37). Je zou dit kunnen vertellen of willen voorlezen aan de kinderen als een voorbeeld van genade.
Je kunt ook enige praktische scenario’s geven om dit concept te illustreren – bijvoorbeeld: (1) twee kinderen
krijgen evenveel snoep, een kind eet het zijne op en wil daarna meer; (2) een kind steelt het speelgoed van zijn
vriend en maakt het stuk; (3) een vriend lacht je uit; etc. In elke situatie vraag je wat het kind verdiende hoe
behandelt te worden en wat een voorbeeld van genade zou zijn.
Berouw
Berouw is een Bijbels hoofdbegrip. Het woord berouw betekent eenvoudigweg omkeren. Als het in de Bijbel
gebruikt wordt, refereert het naar een persoon die zich afkeert van zijn zonde en zich in geloof naar God keert.
Het is een verandering van gedachte, dat resulteert in een verandering in gedrag. Berouw kan verwijzen naar
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Koning Nebukadnessar heeft een droom gehad en vraagt om uitleg, zonder dat hij verteld wat de droom was.
Hij riep de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën bijeen die zijn dromen bekend moesten
maken. Als ze de droom niet konden uitleggen zou het vonnis de dood zijn. De Chaldeeërs maken bekend dat
er “geen mens op de aardbodem (is) die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven.” Koning
Nebukadnessar wordt woest en dreigt alle wijzen om te brengen. Hierdoor zijn Daniël en zijn vrienden in
gevaar. Daniël went zich met zijn vrienden tot de Heer en zoekt Zijn aangezicht. God openbaart daarop in een
visioen de droom aan Daniël. Daarop loofde Daniël de Heer. Hij beantwoordt met een gebed van dankzegging
(v.20-23). God wordt geëerd voor Zijn wijsheid gezien door Zijn kennis van de droom en Zijn grote macht die
gemanifesteerd worden door Zijn soevereiniteit in de gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis (het
onderwerp in de volgende verzen). Het thema van het gebed is de wijsheid en macht van God. Door het
opnoemen van deze eigenschappen, wordt er onderscheid gemaakt tussen God en de afgoden van Babylon.
Deze lofprijzing somt het hele thema van het boek Daniël op, namelijk dat God de Een is die alle dingen
beheert en Zich alle wijsheid en macht toekent.
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Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x15). Lees het vers voor en leg aan
de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.

een afkeren van individuele zonden of het kan verwijzen naar beginnend keren van zonde in het geheel, wat
geschied bij de verlossing (Hand.11:18).

Ik heb er geen zin in
Vraag de kinderen om een aantal dingen op te noemen die ze niet leuk vinden om te doen. Waarom vinden ze
het niet leuk? Hebben ze ooit geprobeerd om er onderuit te komen? Vandaag zullen ze leren over een profeet
die verteld was om iets te doen dat hij niet wilde doen. We zullen ook leren waarom hij dit niet wilde doen en
hoe hij probeerde om er onder uit te geraken.

KNUTSELWERKJES

Jona en de grote vis
Geef elk kind een kopie van het blad “Jona en de grote vis.” Laat hen dit inkleuren en de plaatjes uitknippen.
Plak de voor- en de binnenkant van de vis aaneen door lijm te doen langs de bovenzijde van de binnenkant van
de vis. Plak Jona aan de binnenkant van de vis. De kinderen kunnen de voorkant van de vis omhoog doen om
een biddende Jona te doen laten zien.
De vis spuwde Jona op het land
Geef elk kind een kopie van het blad “De vis spuwde Jona op het land” en laat hen Jona en de vis inkleuren.
Geef elk kind dan een uitrolbare feesttoeter en laat hen het uitrollen en de afbeelding van Jona hier op plakken
met lijm of plakband. (Hierbij is hulp waarschijnlijk noodzakelijk.) De toeter zal terug inrollen met Jona er in.
Plak de toeter met plakband vast aan de achterzijde van de vis, zodat wanneer de kinderen op hun toeter
blazen, de vis Jona zal uitspuwen. Een vers kan ook aan de vis geplakt worden.
God is rijk aan goedertierenheid
Geef elk kind een groen vel papier, een kopie op blauw papier van het blad “God is rijk aan goedertierenheid”
Blad 2, meerdere vissen op wit papier van het blad “God is rijk aan goedertierenheid” Blad 3. Laat hen het
“water” langs de randen uitknippen en niet of plak dit vast langs de onderzijde van het groene blad papier om
zo een zak te maken om de vis in te kunnen doen. De kinderen kunnen nu hun vissen uitknippen. Lees Jona 4:2
(NBG of HSV) aan de kinderen voor en vraag wat het betekend dat God rijk is aan goedertierenheid. Met hulp
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Gods barmhartigheid naar Jona
Geef elk kind een kopie van het eerste blad “Gods barmhartigheid naar Jona” en een kopie van Jona van het
tweede blad. Laat hen de grote vis en Jona inkleuren. Dan mogen ze het blad met de vis doormidden vouwen,
Jona hierin stoppen en de zijkanten vastplakken (zorg dat er geen lijm binnen in komt). Wanneer ze het plaatje
tegen het licht houden zullen ze Jona in de vis zien zitten.
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Uitverkiezing en soevereiniteit
Verkiezing is een begrip waar de meeste mensen op een bepaald punt worstelen om te begrijpen. De kinderen
hoeven de ingewikkelde details van dit dogma niet te begrijpen, maar het is belangrijk dat ze het feit dat God
het recht heeft om te doen wat Hij kiest beginnen te begrijpen en accepteren. Dit is een cruciale stap in het
accepteren van Gods soevereiniteit. Waarom waarschuwde God alleen maar Nineve en stuurde Hij alleen naar
hen een profeet en niet naar andere steden? Dat was Gods vrije en eerlijke keus. Je kunt een zak met
verschillende soorten snoep mee nemen en elk kind er een uit laten kiezen. Eens alle kinderen een stuk
hebben, vraag enkelen waarom ze dat specifieke stuk gekozen hebben en niet een andere. Leg uit dat God
dezelfde vrijheid heeft om te kiezen; Hij kan doen wat Hem behaagd. God heeft niet enkel het recht om te
doen wat Hij wil kiezen, maar Hij heeft ook de macht om het doen. Dit is Gods soevereiniteit – Zijn vrijheid om
te kiezen wat Hij wil en de macht om het uit te voeren.

10

of voor zichzelf kunnen de kinderen manieren bedenken hoe God rijk is aan goedertierenheid. De suggesties
kunnen op hun vissen geschreven worden en in de zak gedaan worden om zo mee naar huis te kunnen nemen.
Synoniemen voor goedertierenheid zijn barmhartigheid, genade, genadigheid, vergevingsgezindheid,
zachtmoedigheid, welwillendheid.
Een les over barmhartigheid
Geef elk kind een kopie van kleurplaat 2. Laat de kinderen bruine bladeren op de boom plakken (echte
bladeren kunnen gebruikt worden of geknipt uit bruin papier). Dit is een illustratie hoe God Jona een les leerde
over barmhartigheid.

Kom, we gaan vissen (Deel 1)
Dit is een voorbereidend spel van nieuwe vragen uit deze les. Laat elk kind “vissen” voor een vraag. Het is zijn
taak om het antwoord op de vraag die hij “gevangen” heeft te beantwoorden. Neem een vishengel of iets wat
er op lijkt mee. Maak een magneet aan het einde van het draad vast. Bevestig aan elke kaart met de vraag een
paperclip. (De kaarten moeten genummerd zijn, zodat de kinderen ze in de juiste volgorde kunnen lezen.) Leg
alle kaarten in een bepaald gebied waar de kinderen ze kunnen “vangen.” Om een uitdaging er aan toe te
voegen, kunnen de kinderen geblinddoekt worden. (Zie “Kom, we gaan vissen,” deel 2).

Laat een assistent verstoppen achter de tafel. Doorheen de les laat je verschillende kinderen “vissen vangen”
achter de tafel. De assistent zou de wasknijper moeten gebruiken om de verschillende voorwerpen aan de lijn
vast te maken op de volgorde zoals boven beschreven. Je kunt elk voorwerp gebruiken als illustratie om de
passages te onderwijzen (zie verwijzingen naar teksten hierboven). Dus zal het eerste kind een oor “vangen” en
kun je uitleggen dat het Woord van God tot Jona kwam in Jona 1:1 (en zo verder).
Kom, we gaan vissen (Deel 2)
Voor het geven van de les laat je de kinderen in de juiste volgorde hun kaart lezen (zie “Kom, we gaan vissen,”
Deel 1). Jongere kinderen mag je helpen en de kaart voor hen lezen. Vraag de kinderen om te luisteren naar de
antwoorden van de kinderen, zodat ze later kunnen helpen als het nodig mocht zijn. Gedurende de les moet je
al de vragen stellen. Na de les vraag je de kinderen om hun kaart(en) weer in volgorde te lezen en deze te
beantwoorden. Als een kind moeite heeft het te beantwoorden, mogen andere kinderen hem helpen.
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Vissen vangen
Materialen: tafel, vishengel, visdraad of garen, wasknijper, oor (1:1-2), schip (1:3), golven (1:4-6), reddingsboei
(of een afbeelding hiervan; 1:10-16), grote vis (1:17), biddende handen (2:1-10), stadsgezicht (3:1-6), leeg
papieren bord (3:7-10), blad van een plant (4:1-6), gomachtige worm (4:7-10), het woord BARMHARTIG (4:11)
(Let wel: het meeste van deze dingen kunnen gemaakt worden, getekend, meegenomen van huis of goedkoop
gekocht in een speelgoedwinkel of een winkel met feestartikelen.)
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KNUTSELACTIVITEITJES
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GODS BARMHARTIGHEID NAAR JONA
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GODS BARMHARTIGHEID NAAR JONA
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JONA EN DE GROTE VIS
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DE VIS SPUWDE JONA OP HET LAND
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GOD IS RIJK AAN GOEDERTIERENHEID
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GOD IS RIJK AAN GOEDERTIERENHEID
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GOD IS BARMHARTIG NAAR JONA EN NINEVE
(HANDREIKING KINDEREN)
JONA 1-4

MEMORIEVERS

Dan.2:20

“Breng dank aan God, nu en altijd, want wijsheid en macht behoren hem toe.”



God zei tegen Jona dat Hij naar __________ moest gaan.

 Waarom kon Jona zich niet voor God verbergen?
 GOD WEET ALLES.

 GOD ZIET ALLES.

 GOD IS OVERAL.

 ALLE ANTWOORDEN ZIJN JUIST.

 Juist of fout. Iedereen op het schip was bang omdat Jona zo trouw was.

 Wat stuurde God om Jona in te slikken? __________________________
 Terwijl Jona in de buik van de vis zat, __________ tot God (2:1).
 Luisterden de mensen van Nineve naar Jona en geloofden ze God? _____
 Door de plant en de worm toonde God aan Jona dat Hij ______________
toont aan wie Hij maar wil.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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___________________________________________________________
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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