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Leef! 

Je zit buiten van de zon te genieten als er boven je opeens donkere wolken verschijnen. Het begint hard te 
waaien en je hoort gerommel. Al snel vallen er dikke hagelstenen uit de lucht en zie je felle f litsen, die worden 
gevolgd door heftige klappen. Onweer. Kinderen zijn er vaak bang voor. Het is gevaarlijk én  indrukwekkend 
tegelijk. Het laat zien hoe God is. Niet alleen lief, maar ook ontzagwekkend. De natuur is prachtig, maar 
tegelijk ook ruw en gevaarlijk. 

Het Bijbelboek Jona illustreert dit prachtig. In het hele boek speelt Gods macht over de natuur een grote rol. 
Maar God gebruikt deze macht niet om dood en verderf te zaaien, maar om mensen te veranderen, zodat ze in 
Hem gaan geloven én leven. Hij gebruikt daarvoor de wind, dieren, planten, mensen: heel de natuur dus! De 
weg zonder God loopt dood, maar de weg met Hem leidt tot eeuwig leven. Daarom roept God ook vandaag 
naar  onze jeugd: pak die genade en lééf!

We wensen je zegenrijke diensten en we horen graag wat je van deze map vindt! 

Team CGJO
Dominik de Bruijne
Kasper van Helden
Jenne Minnema
Marjan Rozema
Gerrianne Smit
Elise van Gurp
Emily Teeninga

Reageren? Mail naar jeugdbureau@cgjo.nl
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Korte inhoud gezinsdienst
Thema: verstoppertje spelen met God?

God zegt tegen Jona dat hij naar Nineve moet gaan. 
Jona wil dat niet en verstopt zich in een schip dat de 
andere kant opgaat. Maar je verstoppen voor God is 
onmogelijk. God stuurt een heftige storm waardoor 
Jona beseft dat God gewonnen heeft. Hij vertelt de 
heidense zeelieden over God en laat zich in zee 
gooien. Gelijk wordt de zee stil. De zeelieden zijn 
zo onder de indruk van deze machtige God, dat ze 
in Hem gaan geloven. En God stuurt een vis die Jona 
redt. Dit verhaal laat zien dat het misgaat als je je voor 
God verstopt. Maar als je gelooft in God, hoef je niet 
meer bang te zijn. Niemand is zo sterk en machtig als 
God! 

Korte inhoud jeugddienst
Thema: leef en laat leven

De inwoners van Nineve doen zulke slechte dingen dat 
God de stad wil vernietigen. Maar God is geduldig. Hij 
waarschuwt de stad door Jona. De inwoners bekeren 
zich en verbeteren hun leven. Als reactie daarop 
straft God de stad niet. Dat pikt Jona niet en hij wordt 
zo boos dat hij liever dood wil zijn. Met Zijn grote 
natuurmacht laat God aan Jona zien dat zijn woede 
niet terecht is. God heeft alles dat leeft gemaakt. Hij wil 
niet dat mensen en dieren doodgaan, maar leven! Ook 
mensen en dieren waar wij misschien wel een hekel 
aan hebben. Dit verhaal motiveert om respectvol 
omgaan met alle mensen, dieren en heel de natuur. 
Dus neem Gods genade aan, en gun die ook aan een 
ander. Leef en laat leven! 
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G
ezinsdienst

Gezinsdienst Jona 1: 
Verstoppertje doen met God?

Inhoud: 

1. Starters
2. Tien geboden
3. Vertelvormen
4. Preekschets
5. Liederenlijst
6. Gebedsvorm
7. Zegen
8. Verwerking na de dienst
9. Gezinsmomenten voor thuis

1. Starters

1.1 Kopje onder
Doel: thema introduceren. 

Benodigdheden: bak met water, een poppetje en een 
glas.

Beschrijving: vraag de kinderen het volgende: wat 
gebeurt er als je helemaal onder water gaat en niet 
boven komt? Dan verdrink je. Gebruik bij je uitleg je 
poppetje, de bak water en het glas. Vertel het volgende: 
“ik ken een manier waarop dit poppetje onder water kan 
blijven, maar ook kan blijven ademhalen. Heeft iemand 
een idee hoe? Je mag dit glas ervoor gebruiken. Laat 
een paar kinderen het proberen, daarna laat jij zien hoe 
het moet. Als je een glas ondersteboven in het water 
doet, dan komt er geen water in.
Doe het glas ondersteboven in het water en doe met je 
andere hand het poppetje in het glas.
Net zoals in dit voorbeeld op een bijzondere manier dit 
poppetje blijft leven, zo blijft Jona ook in leven als hij in 
het water wordt gegooid.

1.2 Verstoppen
Doel: thema introduceren.

Benodigdheden: vellen papier met letters,  evt. 
plakband.

Beschrijving: in het bijbelverhaal gaat het over Jona die 
zich verstopt voor God. 
Verstop vooraf in de kerk letters (onder de banken of 
stoelen, op het podium, achter de gordijnen, tussen de 
boeken, etc.). Laat iedereen tijdens de dienst zoeken 
naar de letters. Degene die de letters gevonden 
hebben brengen ze naar voren. Laat ze puzzelen welk 
woord er mee gemaakt wordt. 
Bijvoorbeeld: Verstoppen, Zeemannen of Nineve. 

Variant: deze starter zou ook als verwerking na 
de preek of bijbellezing gedaan kunnen worden. 
Verstop dan vooraf in de kerk afbeeldingen van het 
bijbelverhaal van Jona. Laat iedereen de platen zoeken 
en in de goede volgorde op het podium leggen. 
Zie kopje 3.2 voor een suggestie welke afbeeldingen 
gebruikt kunnen worden.
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2. De tien geboden in gewone taal 

God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de 
Here jouw God en Vader, die je van de straf van de 
zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving 
van de zonde en in een nieuw Koninkrijk gezet.

1. Zet mij op de eerste plaats in je leven.

2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Dan zal ik je 
leven leiden. Maak mensen, dieren en dingen niet 
belangrijker dan Mij.
Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de 
gevolgen van ervaren. Maar als je naar Mij luistert 
en doet wat Ik van je vraag, zal ik je Mijn genade 
overvloedig geven.

3. Gebruik niet zomaar de naam van God. Ook niet 
woorden die daarvan zijn afgeleid, want als je een 
vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn.

4. Neem één dag in de week vrij en richt je aandacht 
op God. 
Op deze manier kun je genieten van rust en 
ontspanning, net als God deed op de zevende dag 
toen Hij de Schepping gemaakt had. Zes dagen heb 
je de tijd om bezig te zijn met school, werk, en andere 
dingen. Ik gun je één dag om je extra op Mij te kunnen 
focussen en van Mij te kunnen genieten. 

5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor 
jou behoren te hebben.

6. Sla of wens niemand dood en scheld ook niet uit.

7. Stook geen onrust binnen relaties en wees trouw aan 
je man of vrouw en je vrienden.

8. Steel niet. 

9. Spreek goede woorden. Schep niet op. Je bent 
geliefd, want God houdt van jou!

10. Wees niet jaloers.  Ook niet op je vriend of vriendin, 
of zijn/haar uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto, kleding, 
of wat dan ook maar van een ander is.

Dit waren de Tien Geboden in gewone taal. En nu is de 
uitdaging om hiernaar te gaan leven! Vraag om Gods 
hulp hierin, Hij wil je graag helpen!

3. Vertelvormen

3.1 tweegesprek tussen een zeeman en een vriend uit 
Tarsis.
In bijlage 1 is de uitwerking te vinden van deze 
vertelvorm. De opzet van deze vertelvorm is dat 
het verhaal van Jona 1 wordt verteld d.m.v. een 
tweegesprek. Andreas is een zeeman die mee 
geweest is op het schip dat van Jafo naar Tarsis voer; 
de reis waar Jona ook aan boord is gegaan op zijn 
vlucht voor God. 
In dit verhaal is Andreas aangekomen in Tarsis en 
ontmoet daar zijn vriend Elias. Aan Elias vertelt hij 
over zijn belevenissen op zee. 

3.2 Vertelvorm met afbeeldingen
Doel: visualiseren van het bijbelgedeelte. 

Materiaal: afbeeldingen

Beschrijving: voor kinderen is het vaak prettig om 
een beeld te zien bij het verhaal dat ze horen. Door 
het laten zien van afbeeldingen tijdens het lezen van 
een bijbelgedeelte kunnen kinderen het verhaal 
beter onthouden. De plaatjes dienen dan als kapstok. 
De afbeeldingen kunnen ook tijdens de preek terug 
komen. 
Bij het verhaal van Jona zijn er diverse afbeeldingen 
die gebruikt kunnen worden. Via onderstaande link 
kom je terecht bij de verschillende afbeeldingen. 
http://freebibleimages.org/search/?s=jona
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4. Preekschets

De bijbehorende exegese is te vinden in bijlage 2. 

Toelichting preekschets
De preekschetsen in deze themamap zijn bedoeld als 
ondersteuning bij het maken van de preken voor de 
startzondag. Beide preekschetsen zijn onderverdeeld 
in kopjes. Per kopje krijgt u een idee aangereikt 
hoe u het bijbelgedeelte kunt laten aansluiten op 
de belevingswereld van kinderen of jongeren. De 
verschillende kopjes sluiten op elkaar aan, zodat de 
preekschets gemakkelijk tot één preek gemaakt kan 
worden. Dankzij de onderverdeling in kopjes kunt u er 
als predikant echter ook voor kiezen om slechts enkele 
punten te gebruiken.

Inleiding
Stel: je bent lekker aan het buitenspelen. Maar dan 
word je geroepen. Eten! Hè bah, daar had je nou net 
geen zin in. En in plaats van naar binnen te komen, ren 
je snel weg. Wat zouden je ouders dan doen, denk je? 
Zouden ze dat wel goed vinden, of zouden ze boos op 
je worden?

Weglopen
Jona loopt ook weg. God zegt tegen Jona dat hij naar 
de grote stad Nineve moet gaan. God wil dat Ninevé 
stopt met slechte dingen doen. Maar daar heeft Jona 
helemaal geen zin in. Dus gaat hij snel de andere kant 
op, weg bij God. Wat zal God doen, denk je? Zou Hij 
dat wel goed vinden, of zou Hij boos worden op Jona? 

Verstoppertje
Als je niet wilt komen als je ouders je roepen, dan kun 
je je verstoppen. Dan zien ze je misschien niet en kun 
je lekker blijven doen wat je zelf wilt. Jona verstopt zich 
ook. Maar dan niet voor mensen, maar voor God. Hij 
gaat naar de zee en verstopt zich in een schip. Een hele 
goede plek. Wat denken de kinderen, zou God Jona 
daar kunnen vinden?

Straf
Wie van de kinderen heeft zijn ouders weleens heel 
boos gemaakt? Kregen ze toen straf? Jona heeft God 
zo boos gemaakt, dat Hij Jona straf geeft. Maar dan 
geen gewone straf, maar een straf die alleen God kan 
geven. God stuurt een storm naar Jona toe.

Storm
Als het heel hard waait, noem je dat een storm. Wie van 
de kinderen heeft weleens een storm meegemaakt? 
Waren ze toen bang? Dat is niet gek, want een storm is 
ook heel gevaarlijk. Zelfs de grote, stoere zeemannen 

op het schip zijn bang voor de storm. Ze zijn zo bang, 
dat ze als kinderen om hulp roepen: help! 

Goden
Maar tot wie roepen die zeemannen dan? Want op zee 
kan toch niemand je horen? Jawel, God kan je ook daar 
horen. Want God is overal. Maar helaas, de zeemannen 
kennen God niet. Ze geloven in andere goden. Goden 
die niet bestaan en dus niet kunnen helpen.

Wakker maken
Als je `s nachts bang bent, dan wil je niet dat je ouders 
slapen. De kapitein van het schip wil ook niet dat Jona 
slaapt nu hij zo bang is. Daarom maakt hij hem wakker. 
Iedereen moet helpen nu het stormt! 

Schuldige
Stel: iemand heeft thuis met stiften op de muur 
getekend. Je ouders zijn boos, maar ze weten niet wie 
het gedaan heeft. En niemand wil het vertellen. Wat 
moeten ze nu doen? De zeelieden willen weten wie 
God boos heeft gemaakt. Maar ze weten niet wie het 
heeft gedaan. Wat moeten ze nu doen?

Loten
De zeelieden hebben een plan: laten we erom loten 
wie God boos heeft gemaakt! Misschien heb je zelf 
ooit meegedaan met een loting. Als het lootje met jouw 
naam dan wordt getrokken, win je een prijs. God laat 
het lot op Jona vallen. Maar Jona wint natuurlijk geen 
prijs. Hij moet nu juist opbiechten wat hij gedaan heeft.

Dom
Jona vertelt de mannen het hele verhaal. Hij zegt dat 
hij gelooft in de God die alles heeft gemaakt. Dan 
schrikken de zeemannen. Hoe kun je nou vluchten 
voor een God die alles ziet? Hoe dom kun je zijn?! 
Kinderen kunnen zich dom voelen als ze het antwoord 
op een vraag niet weten. Maar dat is niet dom. Het is 
pas echt dom als je niet luistert naar God. 

Dood
Kinderen weten dat ze straf verdienen als ze iets stouts 
hebben gedaan. Jona weet dat ook. Daarom zegt hij 
tegen de zeemannen: gooi mij maar overboord. Dan 
ga ik dood, maar zal God jullie met rust laten. Wat 
denken de kinderen: zou God echt willen dat Jona 
doodgaat? 

Durven
De zeemannen durven Jona niet overboord te gooien. 
Zomaar een mens doden, dat doe je toch niet? En dan 
nog wel een knecht van zo’n sterke en machtige God! 
Stel je voor dat die God dan ook boos op hen wordt!
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Bidden
De storm wordt steeds erger. Daarom gooien de 
zeemannen Jona toch overboord. Maar niet zomaar. 
Eerst bidden ze tot God. Alstublieft God, word toch niet 
boos op ons! Veel kinderen bidden zelf ook al. Het is 
goed om dat vaak te doen. Want God luistert naar je 
als je bidt. Hij wil je helpen en je beschermen. 

Luisteren
God luistert naar de zeemannen. Als zij Jona in het 
water hebben gegooid, gaat de wind liggen. De 
zeemannen zijn stomverbaasd. Dit hebben ze nog 
nooit meegemaakt. Hoe groot en machtig is deze God! 
Zelfs de wind en de zee luisteren naar God!

Danken
De zeemannen bedanken God door voor Hem een 
dier te slachten. Zo geven ze het dier als een cadeau 
aan God. Het is goed om God vaak te danken. Want 
alles wat je hebt, heeft God je gegeven. God bedanken 
is niet moeilijk. Je bedankt God bijvoorbeeld al door te 
zeggen: ‘dank u God, dat u mij gemaakt heeft.’

Vis
Vissen kunnen gevaarlijk zijn. Als je in de zee zwemt, 
wil je geen haai tegenkomen. Maar God heeft zelfs 
macht over grote, gevaarlijke vissen. Als Jona in zee is 
gegooid, wordt hij opgeslokt door een grote vis. Je zou 
denken: Jona is dood. Maar nee hoor, God heeft die 
grote vis juist gestuurd om Jona te redden uit de zee. 
Jona blijft leven. Wat een wonder!

Donker
Veel kinderen zijn bang in het donker. Zeker als je 
geen hand voor ogen kunt zien. Jona zit drie dagen 
lang in het pikkedonker. Hij kan niets doen. Helemaal 
niets? Jawel, hij kan nog bidden. Want God kan je overal 
horen en zien, zelfs in het donker. 

Drie
Weet je wie ook drie dagen lang in het donker zat? 
Jezus. Nadat Jezus was gekruisigd, was hij drie dagen 
dood. Maar daarna is Jezus weer levend geworden. 
Want God is sterker dan de dood. Net als Jona zijn we 
soms ongehoorzaam aan God. Maar God wil ons net 
als Jona en Jezus redden van de dood. Je hoeft alleen 
maar te geloven in Jezus. 

Hemel
Als je thuis wegloopt, dan krijg je geen eten en drinken 
meer, geen kleren en geen bed. Om te blijven leven, 
moet je wel weer terug naar huis. Zo is het ook met 
God. Als je bij God wegloopt, gaat het mis. Dan ga je 
uiteindelijk dood, voor altijd. Maar wie in God en Jezus 

gelooft, wordt gered. God kan je nu al redden van 
gevaren, zoals stormen of gevaarlijke dieren. En als je 
eens doodgaat, mag je bij God zijn, in de hemel. En 
wanneer Jezus terugkomt leef je verder op de nieuwe 
aarde en krijg je een nieuw lichaam – je sterft nooit 
weer!

5. Liederenlijst

De liederenlijst is te vinden in bijlage 3.

6. Gebedsvorm 

Doel: persoonlijke gebedspunten bij God brengen.

Benodigdheden: grote bak in de vorm van een vis. 

Beschrijving: net zoals Jona ging bidden toen hij in de 
vis zat, zo mogen wij God ook zoeken. We gaan onze 
gebeden verstoppen in de vis, maar zelfs daar hoort 
en ziet God ze.
Zet een bak of zak in de vorm van een vis op het 
podium. 
Zorg dat iedereen een briefje heeft waarop hij zijn 
gebed kan schrijven. Kinderen die nog niet kunnen 
schrijven mogen iets tekenen of een ander laten 
helpen om te schrijven. Vertel dat ze daarna een 
propje mogen maken van het briefje. Laat de mensen 
de gebedspropjes verstoppen in de vis of haal ze 
bijvoorbeeld op met een collectezak.
LET OP: zeg er wel duidelijk bij dat de gebeden 
ongelezen vernietigd worden! Zo houd je het veilig 
voor iedereen.

7. Zegen

Zegenbede
Ik zegen je in Jezus’ naam:
Heer, zegen ons doen en laten
om anderen meer tot zegen te zijn.
Amen.

Zegenbede (met de woorden van Sela)
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Zegenbede (Evangelische Liedbundel 444)
Ik zegen jou in Jezus’ Naam – Hij bewijst zijn trouw.
Ik zegen jou in Jezus’ Naam: Hij blijft bij jou.
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8. Verwerkingen voor na de dienst

In bijlage 4 vind je een tweetal verwerkingsvormen 
voor kinderen van 4-12 jaar. Een bordspel over het 
verhaal van Jona (variant op ganzenbord) en een 
knutselwerkje. Je kunt er voor kiezen om na de dienst 
een activiteit aan te bieden voor de kinderen. Een 
andere optie is om elk gezin een kopie mee naar huis 
te geven van een verwerkingsvorm. 

9. Gezinsmomenten voor thuis

In bijlage 5 staan een vijftal uitgewerkte 
gezinsmomenten. Print voor elk gezin in de gemeente 
met kinderen in de basisschoolleeftijd een boekje 
uit en deel deze uit aan het eind van de dienst. De 
gezinsmomenten sluiten aan bij het thema “Leef!”.
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Inhoud: 

1. Starters
2. Preekschets
3. Interactieve jeugddienst
4. Liederenlijst
5. Gebedsvormen
6. Clubprogramma 12+

1. Starters

1.1 Verwondering over Gods natuur
Doel: genieten en verwonderen van het mooie dat God 
heeft gemaakt, zoals God het heeft bedoeld.

Materiaal: beamer en trailer Blue Planet 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=kAphgHhlteM.

Beschrijving: laat de trailer van Blue Planet zien. 
Stel aan de aanwezige enkele vragen n.a.v. de video, 
bijvoorbeeld:
- Wie heeft Blue Planet 2 gezien?
- Wie kijkt er graag natuurfilms?
- Wat doet het met je als je zo’n film ziet?
Vertel dat Gods schepping enorm mooi gemaakt is. We 
weten allemaal dat er veel troep in de natuur gegooid 
wordt. Met dit filmpje kun je laten zien waarom het zo 
belangrijk is om de schepping mooi, schoon en goed 
te houden. 

1.2 Omgaan met Gods schepping
Doel: God wil graag dat Jona (Israël, zijn gemeente)  
barmhartig is voor de mensen, zelfs voor vijanden! en 
dat heeft positieve gevolgen  voor Gods natuur. Het 
boek Jona houdt ons een spiegel voor – hebben wij de 
vijanden lief en als dat niet zo is, waar komt dat dan 
vandaan? Achter macht gaat dikwijls angst schuil. Wat 
‘winnen’ we met onze hardheid? Trouwens, God is wel 
vertoornd over het onrecht van Ninevé, maar in zijn 
woede denkt Hij ook aan ontfermen!

Materiaal: zwerfafval.

Voorbereiding: ga in de omgeving (samen met 
jongeren) opzoek naar zwerfafval en verzamel dit. 

Beschrijving: laat zien wat je aan zwerfafval hebt 
gevonden en vertel er kort bij waar je dit gevonden 
hebt. Misschien wel rondom jullie kerkgebouw. Vertel 
dat je vaak niet lang hoeft te zoeken om zwerfafval in 
de natuur te vinden. 
Vraag mensen om een reactie. Wat vinden zij ervan, 
herkennen ze dit? Het thema van de dienst is gericht 
op Gods mooie schepping, maar ook dat God zijn 
schepping belangrijk vindt en omziet naar mens en 
dier! God hecht waarde aan hoe wij mensen ook met 
zijn schepping omgaan. 

Jeugddienst: Jona 3-4: 
Leef en laat leven!
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1.3 Mentimeter
Doel: het thema God redt introduceren. 

Materiaal: 
- Link naar de Mentimeter 
- Beamer met scherm
- Internetverbinding (in de kerk)
- Smartphone 

Beschrijving: tijdens de jeugddienst staat het thema Leef! 
centraal. Dit betekent dat God graag wil dat mens en 
dier (blijven) leven. Om dit onderwerp te introduceren 
kun je gebruik maken van de onlinetool Mentimeter. 
Je kunt zelf de vragen die je aan de gemeente wilt 
stellen invoeren op www.menti.com. Tijdens de dienst 
kunnen de aanwezigen hun antwoorden invoeren via 
hun smartphone. De resultaten worden weergegeven 
op het grote scherm.
De volgende twee soorten vragen van Mentimeter zou 
je kunnen gebruiken. 
- Image choice: Welk beeld vind jij het meest passen 
bij redden? (Voeg als antwoordmogelijkheid bijv. een 
ambulance, kruis en reddingsboei toe).
- Word Cloud: Waar denk je aan bij ‘God redt’?
 

2. Preekschets

De bijbehorende exegese is te vinden in bijlage 2. 

Toelichting preekschets
De preekschetsen in deze themamap zijn bedoeld als 
ondersteuning bij het maken van de preken voor de 
startzondag. Beide preekschetsen zijn onderverdeeld 

in kopjes. Per kopje krijgt u een idee aangereikt 
hoe u het bijbelgedeelte kunt laten aansluiten op 
de belevingswereld van kinderen of jongeren. De 
verschillende kopjes sluiten op elkaar aan, zodat de 
preekschets gemakkelijk tot één preek gemaakt kan 
worden. Dankzij de onderverdeling in kopjes kunt u 
als voorganger ook uw eigen volgorde en hoeveelheid 
punten kiezen.

Inleiding
Stel: je hebt een baantje gekregen als bezorger van 
folders. Maar in plaats van de folders te bezorgen, gooi 
je ze weg. Als je baas daarachter zou komen, zou hij 
je waarschijnlijk meteen ontslaan. Jona is een profeet 
en werkt dus voor God. Maar God ontslaat Jona niet, 
als Jona zijn werk niet doet. Hij krijgt een tweede kans.

Wereldstad
Wie is er weleens in een wereldstad geweest als New 
York of Londen? Nineve was in de tijd van Jona ook 
een wereldstad. Het was zelfs de grootste stad van het 
Assyrische Rijk, dat toen het grootste rijk ter wereld 
was. Het kostte een boodschapper wel drie dagen de 
tijd om alle inwoners van Nineve te bereiken. Een hele 
klus voor Jona.

Verwoesten
Jona moet Nineve waarschuwen dat God de stad 
helemaal wil gaan verwoesten. De jongeren kennen 
vast wel het verhaal van Sodom en Gomorra. Deze 
slechte steden werden door God totaal verwoest. God 
dreigt nu hetzelfde te gaan doen met Nineve.

Gewelddadig
Jongeren kunnen het lastig vinden dat God een hele stad 
wil verwoesten. Is God zo gewelddadig dan? Bedenk 
dat de inwoners van Nineve zelf zeer gewelddadig 
waren. Ze voerden veel oorlog. Daarbij moordden en 
plunderden ze erop los. Je kunt ze wel vergelijken met 
hedendaagse terroristische organisaties. Ook in de 
stad Ninevé zelf was veel onrecht. De profeet Nahum 
vergelijkt de inwoners van Nineve zelfs met leeuwen. 
Het verwoesten van de stad is een manier waarop God 
opkomt voor de slachtoffers.

Waarom
Soms gebeuren er zulke erge dingen, dat je je kunt 
afvragen: waarom laat God het toe? Denk aan de 
holocaust. Miljoenen Joden, waaronder veel kinderen, 
werden vermoord. Waarom greep God toen niet in? 
Misschien hebben de mensen in de tijd van Jona zich 
dit ook wel afgevraagd over Nineve. Waarom laat God 
die stad zomaar doorgaan met haar gruwelijke daden? 
Waarom straft Hij Nineve niet? 
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Geduld
God haat het kwaad. Maar Hij heeft ook veel geduld. 
God geeft mensen de tijd om hun leven te beteren. 
Nineve krijgt wel veertig dagen de tijd om haar leven te 
beteren. Ook wij doen vaak slechte dingen. Misschien 
wil je wel stoppen met een bepaalde zonde, maar lukt 
dat steeds niet. Wees dan maar blij dat God zoveel 
geduld met je heeft. Hij wil je telkens weer vergeven.

Spijt
Als je wilt dat God je vergeeft, dan moet je Hem laten 
merken dat het je spijt. De inwoners van Nineve laten 
aan God zien dat het hen spijt. Dat doen ze door niets 
meer te eten en te drinken en sombere kleren aan te 
trekken. 

Dieren
In Nineve wonen veel koeien, geiten en schapen. Zij 
moeten ook meedoen met het vasten en rouwen. Als 
de stad vernietigd zou worden, zouden zij namelijk 
ook doodgaan. Zo zie je dat het gedrag van mensen 
grote invloed heeft op dieren. Dat is nog zo. Doordat 
de mens Gods schepping kapot maakt, worden er 
miljoenen diersoorten met uitsterven bedreigd. 

Veranderen
Soms kun je sorry zeggen, alleen omdat je van het 
gezeur af wilt zijn. Excuses moeten wel oprecht zijn. Je 
moet door de verbetering van je gedrag laten zien dat 
je het meent. De inwoners van Nineve moeten van hun 
koning ook hun gedrag veranderen. Ze mogen geen 
slechte dingen meer doen. Alleen dan is er hoop dat 
God Nineve zal sparen.

Straffen
In de klas zit een leerling te klieren en zijn leraar 
zegt: jij moet een uur nablijven. Wat als die leerling 
sorry zegt en zich de rest van de les goed gedraagt? 
Misschien zal zijn leraar dan van gedachten veranderen 
en de leerling na de les laten gaan. Zo doet God ook. 
De inwoners van Nineve zeggen sorry tegen God 
en veranderen hun slechte gedrag. God beloont hun 
gedrag door hen toch niet te straffen.

Haat
Stel dat iemand jouw huis in brand zou steken en je 
ouders zou doden. Zou je diegene dan niet haten? De 
Assyriërs deden dit soort dingen met hun vijanden. 
Als Jona hoort dat Nineve toch niet verwoest wordt, 
ontploft hij daarom ook van woede. Dat is toch niet 
rechtvaardig! Wij kunnen ook heel boos worden als 
anderen iets fout doen. Maar alle mensen maken fouten. 
Ook jijzelf. God heeft geduld met jou. Wees daarom 
zelf ook geduldig met andere mensen.

Kapot
God had Jona gered uit de zee en hem een tweede 
kans gegeven. Maar Jona gunt Nineve geen tweede 
kans. Liever was hij zelf doodgegaan, dan dat hij nu 
moet zien dat Nineve gespaard blijft. Zo zie je dat haat 
je vanbinnen kapot kan maken. Dat Jezus zegt: heb je 
vijanden lief als jezelf, is dus niet alleen goed voor de 
ander, maar ook voor jezelf.

Leedvermaak
Sommige mensen kijken graag naar het ongeluk van 
anderen. Terwijl gewonde mensen voor hun leven 
vechten, staan andere mensen op een afstandje te 
filmen. Jona doet ook zoiets. Hij is op de kale heuvels 
boven Nineve gaan zitten, omdat hij wil zien hoe de 
stad verwoest zal worden.

Natuurmacht
Om Jona een lesje te leren, gebruikt God Zijn grote 
natuurmacht. Eerst laat hij binnen een dag een 
plant opkomen die Jona beschutting geeft tegen de 
zon. Daarna laat hij de plant door een soort worm 
kapotbijten. Weer daarna laat hij een super hete 
woestijnwind opsteken. Alles in de natuur doet wat 
God wil, van klein tot groot.

Hitte
Stel, je zit in de auto naar Frankrijk. Buiten is het 
bloedheet en de airco is kapot. Maar, gelukkig, opeens 
doet de airco het weer! Je humeur verbetert meteen. 
Even later gaat de airco weer kapot en beland je ook 
nog eens in de file, terwijl de zon genadeloos naar 
binnen schijnt. Natuurlijk voel je je dan verschrikkelijk. 
Zo zal Jona zich ook gevoeld hebben toen die plant 
verdorde. God heeft alleen al dankzij de natuur grote 
invloed op ons leven. 

Stemmingswisselingen
Net als Jona hebben veel jongeren last van 
stemmingswisselingen. Het ene moment voelen ze 
zich blij, het andere moment somber. Bij sommigen 
gaat dat zover, dat zij soms net als Jona liever dood 
zouden willen zijn. Jona brengt dit gevoel in gebed bij 
God. Dat is goed, want je mag met al je gevoelens 
bij God komen, ook al zijn ze nog zo heftig. En praat 
erover met anderen!

Respect
Jona is te veel met zichzelf bezig. Hij denkt er niet aan 
hoe erg het voor God moet zijn om duizenden van Zijn 
schepselen te doden. Jongeren kunnen ook teveel aan 
zichzelf denken. Ze gooien bijvoorbeeld hun rotzooi 
op straat, doden uit lol insecten of doen onaardig 
tegen andere mensen. Ze staan er niet bij stil dat Gods 
schepping respect verdient.
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Belangrijk
God vindt dieren zo belangrijk, dat Hij ze apart noemt. 
Hun dood gaat God aan het hart. God heeft heel veel 
geduld met mensen, maar dat geduld is niet eindeloos. 
Ons gedrag leidt ertoe dat er steeds meer dieren 
doodgaan. Dat zal zich uiteindelijk tegen ons keren.

Voorbeeld
De inwoners van Nineve kennen Gods wet niet. Daarom 
hebben zij een excuus voor hun slechte gedrag. 
Jongeren doen soms makkelijk mee met ongelovige 
jongeren. Maar als je weet wat goed is dankzij je 
geloof, doe dan ook het goede. En doe niet mee met 
anderen die dat niet weten. Als christen zou je juist het 
goede voorbeeld moeten geven.

Redden
God wil alle mensen redden. Ook mensen waar je 
misschien wel een hekel aan hebt of die jou kwaad 
hebben gedaan. Daarom heeft Hij Jezus naar deze 
aarde gestuurd. Jezus ging juist om met mensen waar 
je een hekel aan zou hebben. Met mensen die je nu 
zakkenvuller of slet zou noemen. Juist voor dat soort 
mensen is Jezus gestorven en weer opgestaan.
 
Leef
Misschien ken je wel iemand die jou erg heeft gekwetst. 
En wil je niets meer met diegene te maken hebben. Zou 
je diegene toch een tweede kans gunnen? God geeft 
mensen telkens weer nieuwe kansen. Gelukkig maar, 
want elk mens maakt fouten. Dus pak die kansen, maar 
gun ze ook aan de ander. Leef en laat leven!

3. Interactieve jeugddienst 

Samen zorgen voor de natuur
Doel: Iedereen gaat aan de slag met het thema zorg 
voor de natuur.

Materiaal: afdruk van bijlage 7 voor elk groepje

Voorbereiding: elke groep heeft een afdruk van de 
kaartjes van bijlage 7 nodig. Knip vooraf de kaartjes 
uit en leg deze daarna op de juiste volgorde, op de 
kaartjes staat een nummer. Na nummer 1 komen 
alleen eerst alle dierenkaartjes. Daarna komt nummer 
2,3,4 enzovoort. De kaartjes kun je online downloaden 
als Word document zo kun je op de kaartjes 8 en 9 het 
betreffende mailadres zetten waar de deelnemers hun 
input naar toe kunnen sturen.

Beschrijving: de opzet van deze verwerking is om 
de dienst meer samen te beleven en de nadruk te 
leggen op met elkaar het thema te verwerken zodat 

er een interactieve dienst ontstaat. De invulling van 
deze dienst zou dan als volgt kunnen zijn. De dienst 
starten met bidden, zingen en een korte overdenking. 
Het tweede deel kan dan ingevuld worden met deze 
activiteit. 
Deze verwerking is ook geschikt om na de dienst aan 
te bieden aan de gemeente, wanneer bovenstaande 
optie niet mogelijk is.

Uitvoering: Maak groepen van ong. vijf personen. 
Probeer jong en oud zo veel mogelijk te mixen. Leg 
vooraf de stapelkaartjes in de juiste volgorde met de 
goede zijde naar beneden op de tafels. Geef vooraf 
een korte plenaire uitleg:
Vertel hoelang de deelnemers voor de opdrachten 
hebben, in de huidige opzet is dat ongeveer 50 
minuten. 
Vertel dat elke groep de volgorde van de kaartjes moet 
aanhouden. Je mag pas een volgend kaartje pakken 
wanneer het vorige kaartje is uitgevoerd/besproken. 
De kaartjes bestaan uit: 
• Een korte verrassende kennismaking met de 

deelnemers uit het groepje. 
• Twee stellingen die in het groepje besproken 

kunnen worden. 
• Een doe-opdracht.
• Het bedenken van een goed idee om de kerk 

groener te maken. 
• Het opschrijven van een gebedspunt. 
Tip: Wanneer het onpraktisch is dat alle groepen 
ongeveer tegelijk naar buiten gaan kun je in de 
voorbereiding verschillende varianten maken, waarin 
de kaartjes in een andere volgorde zitten. Let hierbij 
op dat de kaartjes 1-3 en 6-8 bij elkaar blijven. In het te 
downloaden document is het het makkelijkst om dan 
alleen de cijfers op de kaartjes te veranderen. Tijdens 
de bijeenkomst zullen er als het goed is mailtjes 
binnenkomen met foto’s van de deelnemers. Het idee is 
om deze foto’s te verzamelen en als het lukt tijdens de 
bijenkomst in overzicht te zetten zodat de bijeenkomst 
afgesloten kan worden met een korte foto impressie 
van alle deelnemers. Wanneer er te veel zijn, maak 
dan een mooie top 10 van alle inzendingen.
Dit geldt ook voor een opdracht waarbij de deelnemers 
een idee moeten bedenken voor de eigen kerk. Het is 
goed om aan het eind van de dienst stil te staan bij de 
verschillende ideeën en mogelijk zelfs iemand 
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verantwoordelijk te maken om de ideeën te gaan 
uitvoeren/inventariseren op haalbaarheid. De laatste 
opdracht voor de deelnemers is om hun gebedspunten 
op het kaartje te zetten en in te leveren bij de organisator. 
Verzamel deze kaartjes van elke groep. Aan het eind 
van de bijeenkomst neem je deze gebedspunten mee 
in het gebed. 

Tip: je kunt ervoor kiezen om een winelement aan 
de verwerking toe te voegen. Dit kan jongeren meer 
activeren om gemotiveerd mee te doen. De opties 
voor een winelement zijn: een prijs voor de mooiste 
natuurfoto en/of een prijs voor de groep die het beste 
idee heeft bedacht voor de groene actie voor de kerk. 
Dit besluit kan genomen worden door een jury.

4. Liederenlijst

De liederenlijst is te vinden in bijlage 6.

5. Gebedsvormen

5.1 Danken voor de schepping
Doel: God danken voor Zijn prachtige schepping.

Benodigdheden: afbeeldingen 

Beschrijving: vraag een aantal mensen wat hun 
lievelingsdier of mooiste plekje uit de natuur is. Laat 
ze kort omschrijven waarom ze dit dier of deze plek 
zo mooi vinden. Benadruk hoe mooi God alles heeft 
gemaakt en dat wij daarvan mogen genieten. Laat dan 
een aantal afbeeldingen op de beamer zien van mooie 
en verrassende dieren/plaatsen uit de natuur.
Besteed daarna in het gebed specifiek aandacht aan 
de punten die zijn genoemd en dank God voor al dit 
moois dat Hij heeft gemaakt.

5.2 Het groene onze Vader

Onze Vader die in de hemel is, U bent ook aanwezig in 
de lucht, de aarde, bossen en oceanen.
Uw naam worde geheiligd; door de zorg die wij als 
mensen tonen voor uw schepping,
Uw Koninkrijk kome; want alles wat U hebt gemaakt is 
goed, zeer goed!
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, zoals U 
wilt dat wij de aarde bewerken en verzorgen.
Geef ons vandaag ons dagelijks brood; zodat iedereen 
voldoende mag hebben om te leven zoals God dat 
heeft bedoeld.
Vergeef ons onze zonden, onze hebzucht, onze 
uitbuiting, ons gebrek aan zorg voor komende 
generaties.
Zo ook wij onze schuldenaars vergeven, door eerlijk te 
zijn én te doen en vol vrede te leven.
Leid ons niet in verzoeking, om ‘heersen over’ gelijk te 
stellen aan ‘uitbuiting’.
Maar verlos ons van het kwaad, zoals het vernietigen 
van uw goede schepping.
Want van U is het Koninkrijk- van U Heer, niet van ons,
Van u is de kracht- in de natuur én in ons leven
En de heerlijkheid tot in eeuwigheid- op een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde.
Amen.

6. Clubprogramma 12+

In bijlage 8 is een clubprogramma uit Micha Young 
opgenomen over het thema zorg dragen voor de 
schepping. Deze verwerking is geschikt voor jongeren 
vanaf 12 jaar. 

Boodschap: in deze bijeenkomst staan we stil bij de 
natuur, het milieu en welke effecten ons leefgedrag 
heeft op de aarde. God legde in de schepping een 
mooie balans tussen mens, natuur en (economische) 
ontplooiing. Die balans is zoekgeraakt door de 
zondeval. Economische belangen gaan vaak ten koste 
van mens en natuur. Daardoor zijn er in de (wereld)
samenleving grote verschillen in rijkdom en armoede. 
En daardoor belasten wij het milieu vaak onherstelbaar. 

Herstel van de gezonde balans tussen mens, milieu en 
economie is daarom belangrijk. 

Inhoud: in deze bijeenkomst staan we stil bij de kansen 
voor herstel van de balans in de natuur en wat we 
concreet kunnen doen om mee te bouwen aan een 
beter milieu.
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Bijlage 1: Vertelvorm
Situatieschets: Andreas is een zeeman die mee geweest is op het schip dat van Jafo naar Tarsis voer. De reis waar 
Jona ook aan boord is gegaan toen hij voor God op de vlucht ging. 
In dit verhaal is Andreas aangekomen in Tarsis en ontmoet daar zijn vriend Elias. Aan Elias vertelt hij over zijn 
belevenissen op zee. 

Elias:  Hé Andreas. ben je weer terug in Tarsis? 

Andreas: Hoi Elias, ja we zijn vanochtend de haven binnengekomen om daar onze nieuwe lading op 
  te halen. Ik heb nu een paar dagen vrij voor we weer vertrekken. Maar we hebben toch iets 
  bijzonders meegemaakt tijdens onze reis vanuit Jafo. Heb je even tijd? Ik wil je graag alles vertellen.

Elias:  Ja zeker, ik ben erg benieuwd naar je verhaal!

Andreas: We waren in Jafo druk bezig de laatste dingen in het schip te laden toen er een man op ons af kwam 
  lopen. Hij vroeg ons of hij wel mee mocht varen naar Tarsis. Ik zei:  ‘vraag dat maar aan de 
  kapitein.’ 

Elias:  En mocht hij mee?

Andreas: Ja hij wilde er goed voor betalen dus het was geen probleem om hem mee te laten gaan. En zo 
  stelde die man zich aan mij voor als Jona. Hij ging mee aan boord en daarna zijn we vrij snel 
  vertrokken vanuit Jafo.

Elias:  Oké, tot zover nog niets bijzonders volgens mij. 

Andreas: Ja wacht maar ik ben nog niet klaar. We waren net goed en wel de zee op en ik was zoals gewoonlijk 
  bezig met het goed doen van de zeilen en zo had ieder zijn taak aan boord van het schip. 

Elias:  En die Jona wat deed hij dan?

Andreas: Ik had eerst geen idee waar hij was gebleven, maar geholpen heeft hij niet want een ervaren 
  zeeman was hij zeker niet. We zaten dus net op zee toen het echt enorm hard begon te waaien. Ik 
  ben maar weer de zeilen in geklommen om daar alles goed te zetten. Maar bang dat ik was!

Elias:  Hoezo dan je maakt toch wel vaker een storm op zee mee?

Andreas: Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt dat het zo hard waaide. Ik dacht echt ik val straks en dan 
  stort ik in zee. Door de enorme wind kwamen er ontzettend hoge golven. Het hout van de boot 
  begon te kraken en er braken zelfs stukken af. We waren echt bang dat de hele boot zou breken. 

Elias:  Wat hebben jullie toen gedaan dan?

Andreas: We hebben allemaal heel hard geroepen of toch een god van iemand ons zou kunnen helpen. 
  Maar niets, er gebeurde helemaal niets, ik dacht zelfs dat het nog harder begon te stormen. 
Elias:  Had de kapitein geen andere oplossing dan?

Andreas: Zijn idee was om al onze lading overboord te gooien zodat het schip minder zwaar zou worden en 
  wij misschien konden blijven leven. Dus dat hebben we toen maar gedaan. 

Elias:  Heftig zeg! Maar wat doet die hele Jona in dit verhaal dan?

Deze bijlage is los te downloaden via 
www.cgjo.nl
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Andreas: Je zal me haast niet kunnen geloven. De kapitein ging naar het ruim van het schip om te kijken of 
  er nog meer overboord gegooid kon worden en weet je wie hij daar vond, Jona en hij lag gewoon 
  te slapen! 

Elias:  Nee, dat kan ik me niet voorstellen, wat hebben jullie toen gedaan?

Andreas: De kapitein heeft hem toen wakker gemaakt en Jona ook gezegd tot zijn God te bidden, want 
  misschien kon zijn God ons wel helpen.

Elias:  En wat gebeurde er daarna?

Andreas: Ik ging met alle andere zeemannen in gesprek over wie de schuldige kon zijn van de grote storm. 
  Maar iedereen gaf een ander de schuld dus dat werkte niet. Daarom gingen we maar het lot laten 
  beslissen. En daar kwam uit dat Jona het had gedaan. 

Elias:  Nou zeg, wat was dit dan voor een man?

Andres: Daar waren wij ook benieuwd naar dus hebben we hem gevraagd waar hij vandaan kwam en 
  waarom dit ons overkomt. Jona vertelde dat hij uit Israël komt en dat zijn God de God is van hemel, 
  zee en aarde. En dat zijn God alles heeft gemaakt! Maar daarna vertelde hij dat hij op de vlucht 
  was gegaan voor zijn God.

Elias:  Wat een verhaal zeg!

Andreas: Toen hij dat had verteld werd ik nog banger, ik dacht hoe kun je nu op de vlucht gaan voor je God 
  die alles heeft gemaakt? Daarom hebben we hem maar gevraagd wat we met hem moesten doen.

Elias:  Vertel verder, wat zei hij toen?

Andreas: Jona zei, gooi mij maar in zee dan zal het weer rustig worden. Want het is mijn schuld dat jullie in 
  deze storm zitten. 

Elias:  Echt?! Hebben jullie hem in zee gegooid?

Andreas: Nou, we wilden hem helemaal niet in zee gooien dus probeerden we nog naar het land te roeien, 
  maar het lukte echt niet meer de golven werden steeds hoger en hoger!

Elias:  Hoe is het afgelopen?

Andreas: We waren allemaal zo bang, we hebben het uitgeschreeuwd naar God en gevraagd of hij ons dan 
  niet zou straffen als we Jona in zee zouden gooien. En daarna hebben we Jona toch maar in zee 
  gegooid. Het was echt een moeilijke keuze, maar toen we het gedaan hadden werden de golven 
  direct minder en de wind stopte. We dankten met elkaar de God van Jona. Het was echt heel 
  bijzonder!

Elias:  Wow, wat een verhaal zeg, die God van Jona moet wel heel bijzonder zijn!

Andreas: Ja ik weet nu zeker dat deze God echt de enige God. De God van de zee, het land en de hele 
  aarde. Hij zorgt voor ons mensen, maar net zo goed ook voor de dieren en de natuur! 
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Bijlage 2: Exegese Jona
Het boek Jona

Het Bijbelboek Jona is onderdeel van de kleine profeten, 
een bundel van twaalf korte profetenboeken. Binnen 
deze bundel is Jona een uniek boek met een uniek 
genre, omdat het vooral verhalende stof bevat over 
een profeet in plaats van profetieën van een profeet. 
Het boek lijkt binnen deze bundel een leidraad te zijn 
voor hoe men profetieën moet lezen en uitleggen. De 
auteur van Jona is onbekend, net als de datering. Het 
taalgebruik duidt op een ontstaan in de Perzische tijd, 
van de 5e tot 3e eeuw v.Chr.

Jona 1-2:1

Vers 1:1 
Een profeet is een boodschapper van God. Een ware 
profeet bedenkt niet zelf wat hij gaat zeggen, maar 
spreekt woorden die God hem ingeven. Zo’n profeet 
heeft geen beschikking over Gods woord, maar moet 
daarop wachten (zie bijv. Jer. 42:1-7). Het woord van 
God gaat voorop. Daarom wordt niet Jona’s naam, maar 
het woord van de Heer (הָוהְי־רַבְּד) als eerste genoemd. 
Als God niet had gesproken, was het boek Jona er ook 
niet geweest.
Jona leefde omstreeks de tijd dat Jerobeam II (782-
753 v.Chr.) koning over Israël was. God had namelijk 
door Jona beloofd dat de grenzen van Israël hersteld 
zouden worden, wat tijdens de regering van Jerobeam 
II gebeurde (2 Kon. 14:25). Het Bijbelboek Jona is dus 
pas lange tijd na Jona’s dood opgeschreven. Jona 
kwam uit de stam Zebulon, een kleine stam ten oosten 
van de berg de Karmel en ten zuidwesten van het meer 
van Galilea.
De naam Jona betekent ‘duif.’ Deze naam past goed bij 
een profeet als boodschapper van God, zoals de duif 
in de Bijbel ook een boodschapper kan zijn (Gen. 8: 
8-12). Amitthai betekent ‘God is trouw.’ Dat God trouw 
is aan Jona, zal nog blijken.

Vers 1:2 
Jona krijgt de opdracht om naar Ninevé te gaan om de 
stad te waarschuwen. Het kwaad van deze stad was 
namelijk zo erg geworden, dat God het niet meer kon 
verdragen. Letterlijk staat er dat het kwaad van Ninevé 
tot God is opgestegen. Een soortgelijke situatie vinden 
we in Gen. 18, waar God Sodom en Gomorra wil 
gaan straffen, omdat de roep over haar zonde tot God 
gekomen is (Gen. 18:20-21 in de HSV). Bij het opstijgen 
van kwaad kan gedacht worden aan het roepen tot 

God van mensen die te lijden hebben onder het kwaad 
dat de inwoners van de stad bedrijven (vgl. Jak. 5:4, 
Kl.1:22).
Specifieke zonden worden niet genoemd. Wel wordt 
in Jona 3:8 geweld als zonde genoemd. Je zou hierbij 
kunnen denken aan zaken als moord, verkrachting (vgl. 
Gen. 19:5) en het onderdrukken van vreemdelingen, 
weduwen en wezen. Allemaal zaken waar God een 
afschuw van heeft. In het Bijbelboek Nahum wordt het 
oordeel aan Ninevé ook voorzegt. Daar worden de 
inwoners van Ninevé vergeleken met verscheurende 
leeuwen (Nah. 2:11-12) en wordt Ninevé een bloedstad 
vol leugen genoemd (Nah. 3:1).
Ninevé was een stad binnen het Assyrische rijk. Het 
lag op zo’n 1400 kilometer ten noordoosten van Israël. 
De stad bereikte haar toppunt van macht en grootte 
onder koning Sanherib (705-681), maar was ook 
daarvoor al een grote en zeer belangrijke stad. De 
Assyriërs hadden op gewelddadige wijze een groot 
rijk veroverd. Zij stonden bekend om hun gruwelijke 
manier van oorlog voeren. De Israëlieten hebben veel 
geleden onder de Assyriërs. Het Noordrijk van Israël 
werd door hen in ballingschap gevoerd, terwijl ook 
het grootste deel van Juda werd veroverd door de 
Assyriërs ten tijde van koning Sanherib. De Assyriërs 
boezemden veel volken angst in. Ook de Israëlieten 
zullen de Assyriërs gevreesd én gehaat hebben. Nog 
lang na haar verwoesting in 612 v.Chr. bleef Ninevé 
voor de Israëlieten gelden als goddeloze wereldstad 
van ongekende grootte.

Vers 1:3 
Jona maakt zich klaar om op reis te gaan, maar niet naar 
Ninevé. In plaats daarvan gaat Jona de andere kant op, 
naar Tarsis. Tarsis was waarschijnlijk een Fenicische 
kolonie. De precieze locatie is onbekend, maar 
gedacht wordt aan een plaats in Spanje of Noordwest 
Afrika. Dat gold in die tijd zo’n beetje als het einde van 
de wereld. Tarsis was een belangrijke handelsplaats 
die meerdere keren in de Bijbel genoemd wordt. 
Koning Salomo voerde bijvoorbeeld handel met deze 
plaats (2 Kron. 9:21). Het schip dat Jona neemt, is dan 
ook een handelsschip. Als passagier kon je meereizen 
op zo’n schip, als je maar betaalde. Het schip lag in de 
haven van Jafo (het huidige Tel Aviv), een belangrijke 
handelsplaats in Israël. Tarsis wordt overdreven vaak 
genoemd in vers 3. Op die manier wordt Jona’s 
ongehoorzaamheid aan God benadrukt. 
Terwijl het kwaad van Ninevé was opgestegen (הָלָע) 
tot God, daalt Jona af (דַרָי), eerst naar Jafo en daarna in
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het schip. Op die manier hoopt Jona zich aan het 
oog van God te onttrekken. Men geloofde in die tijd 
dat veel goden alleen over een bepaald gebied 
de macht hadden. Zo had je speciale zeegoden, 
maar ook stadsgoden of berggoden. De Arameeërs 
dachten bijvoorbeeld dat de goden van de Israëlieten 
berggoden waren en dat zij daarom in de vlakte niets 
konden uitrichten (1 Kon. 20:23). De poging van Jona 
om te vluchten voor de Heer is echter zinloos, want 
God is overal en ziet alles. In Psalm 129 staat ‘Hoe zou 
ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken 
ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar 
aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar’ (Ps. 
129:7-8).

Vers 1:4 
God laat Jona niet zomaar gaan. Alsof de wind een 
wapen is (bijv. een speer of een steen, vgl. 1 Sam. 
20:33), werpt God een grote storm op zee. Deze wind 
is zo krachtig dat hij schepen van Tarsis kan stukbreken 
(Ps. 48:8, HSV). Dat zou natuurlijk een ramp zijn, 
want als het schip zinkt, is de bemanning reddeloos 
verloren.
 God kan een storm gebruiken als straf op de zonde 
van mensen (Jer. 23:19). Dit betekent echter niet dat elke 
storm een straf van God is. God kan actief ingrijpen in 
de natuur, maar doet dat vaak niet. Hij laat over het 
algemeen de natuur zijn gang gaan. Als Hij wil, kan 
God echter ingrijpen in de natuurprocessen.

Vers 1:5 
Nood leert bidden. De zeelieden roepen tot hun 
goden, maar daarmee niet tot de God die hen kan 
helpen. Intussen proberen ze zelf het schip te redden 
door de lading overboord te gooien, hoewel deze 
hun broodwinning was. Dit was een gebruikelijke 
gewoonte wanneer een schip in een hevige storm 
terecht kwam (zie Hand. 27:38). De kans was dan 
minder groot dat het schip kapot zou gaan.
Het contrast tussen de zeelieden en Jona kan haast niet 
groter. Terwijl de mannen in paniek zijn en alles eraan 
doen om het schip te redden, is Jona in een diepe slaap 
gevallen. Terwijl de mannen hun goden aanroepen, 
probeert Jona zich voor God te verstoppen in het ruim 
van het schip. Blijkbaar is Jona totaal niet bang voor 
God, dat hij zo rustig kan slapen.
 
Vers 1:6 
De kapitein is een goede leider, die het overzicht houdt 
op een moment van chaos. Als het gebed van de leden 
van zijn bemanning niet helpt, denkt hij aan Jona, die 
nog ligt te slapen. Misschien dat zijn God hen wel kan 
helpen! Daarom maakt hij Jona wakker en beveelt hem 
te bidden tot zijn god. Hij weet niet dat Jona juist op de 

vlucht is voor zijn God.

Vers 1:7 
In de wereld van toen verbond men ongeluk direct met 
het boos zijn van goden. Natuurrampen werden gezien 
als reactie van een god op het verkeerde gedrag van 
mensen. Deze gedachte vind je ook door heel het 
Oude Testament heen. Zo was er ten tijde van koning 
Achab een langdurige droogte vanwege het kwaad 
van Israël en brak de pest in Israël uit vanwege Davids 
volkstelling. In Deuteronomium 28 staat zelfs een 
lange lijst van vloeken, waaronder veel natuurrampen, 
die zouden gebeuren wanneer Israël zich van Gods 
geboden zou afkeren.
Als de zeelieden zouden weten welke god er boos 
was en waarom, zouden zij misschien iets kunnen 
doen om zich te verzoenen met deze god. Een manier 
om daarachter te komen, was het werpen van loten. 
De goden zouden er dan voor zorgen dat het lot viel 
op degene die schuldig was. Voor het loten konden 
verschillende voorwerpen worden gebruikt, zoals 
steentjes of pijlpunten. Hoe het loten precies in zijn werk 
ging, is onbekend. Ook in het OT komt het veelvuldig 
voor. Als Saul bijvoorbeeld een eed zweert die zijn 
zoon Jonathan overtreedt, wordt Jonathan door middel 
van loten als de schuldige aangewezen (1 Sam. 14:40-
42). God gebruikt het loten dus als middel om Zijn wil 
bekend te maken: ‘Men werpt het lot in een mantel, de 
HEER bepaalt hoe het valt’ (Spr.16:33).
Jona moest profeteren tegen het kwaad van Ninevé. Nu 
hij deze opdracht ontvlucht, overkomt hemzelf kwaad. 
Dat God zo werkt, blijkt uit het boek Ezechiël. Wanneer 
Ezechiël namelijk van God een goddeloze moest 
waarschuwen voor de dood, maar hij zou dat niet 
doen, dan zou Ezechiël daarvoor zelf moeten boeten 
(Ez.33:8).

Vers 1:8 
Nu Jona door God als schuldige is aangewezen, 
staat hij in het middelpunt van de belangstelling. Jona 
moet vertellen over degene die schuldig is aan dit 
kwaad, oftewel, over zichzelf. Terwijl Jona zich wilde 
verstoppen, moet hij zichzelf nu dus blootgeven. Hij 
moet vertellen wat zijn doel is met deze reis, wat het 
vertrekpunt was van zijn reis (wat dreef Jona om te 
vertrekken), in welk land hij woont en uit welk volk hij 
stamt (in het oude oosten leefden meestal meerdere 
volken in één land). Dit alles zou namelijk kunnen 
helpen om achter de oorzaak van de ramp te komen.

Vers 1:9 
Jona beseft dat God gewonnen heeft. Het is hem niet 
gelukt om te vluchten voor de HEER. Als een waardig 
verliezer, geeft Jona een groot getuigenis. Jona noemt 
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zichzelf Hebreeër en vereert ook de God van de 
Hebreeën, de Heer. Deze God is echter niet gebonden 
aan Israël. Hij is veel groter. Hij woont in de hemel en 
van daaruit heeft Hij de zee en het land gemaakt.

Vers 1:10 
Een God die zo machtig is én kwaad is, daar schrikken 
de mannen van. Een God die de zee en het land 
gemaakt heeft, daar valt niet mee te spotten, daarvoor 
kun je niet vluchten. Vandaar de vraag, die meer een 
uitroep van onbegrip is: hoe heb je dat kunnen doen?! 
De mannen kunnen niet begrijpen dat Jona zo’n 
ontzagwekkende God ongehoorzaam is geweest.
Jona had de mannen meer verteld dan in vers 9 staat. 
In vers 9 staat alleen het belangrijkste, zodat Gods 
grootheid en macht centraal komen te staan. Jona had 
op de vragen van de zeelieden waarschijnlijk het hele 
verhaal verteld wat we in de verzen 1-3 vinden. Om 
het verhaal levendig te houden, wordt hier slechts 
vermeld dat de mannen wisten dat Jona voor de Heer 
op de vlucht was, zodat hun schrikreactie begrijpelijk 
wordt. Dat Jona dit aan het begin van zijn reis al verteld 
had aan de mannen, is onwaarschijnlijk. Zoiets houd je 
namelijk liever voor je. Want wie wil nou iemand aan 
boord nemen die op de vlucht is voor een god? Veel 
te gevaarlijk.

Vers 1:11 
De mannen weten nu ook dat Jona een profeet is en 
vragen hem om raad. Een profeet weet namelijk het 
beste wat je kunt doen om een god te kalmeren. 
Duidelijk is dat Jona de schuldige is, dus zal hij ook 
gestraft moeten worden. Om een vloek te stoppen, 
moest het kwaad namelijk eerst vergolden worden (zie 
bijv. 2 Sam. 21:1-14).

Vers 1:12 
Jona beseft dat hij zwaar gezondigd heeft tegen God en 
dat hij de dood verdient. Dit is een Bijbelse gedachte. 
In Jozua zien we dat Achan gestenigd moest worden, 
nadat er een vloek op Israël rustte vanwege Achans 
ongehoorzaamheid (Joz. 7:25). Jona had God echter 
ook om vergeving kunnen vragen. God is namelijk 
genadig en bereidt tot vergeving. Jona weet dit maar 
al te goed, zo blijkt uit het vervolg van het verhaal (Jon. 
4:2). Hij probeert God nog altijd te ontlopen. Jona lijkt 
liever dood te willen, dan dat hij zich tot God wendt 
om te smeken om vergeving. Pas als hij eenmaal in de 
buik van de vis is, zal Jona tot God bidden (Jon. 2:2).
Jona springt niet zelf in zee, omdat hij geen zelfmoord 
wil plegen. Omdat Jona de doodstraf verdiend heeft, 
hebben de mannen echter wel het recht hem in zee 
te gooien. Zij voltrekken daarmee een rechtvaardig 
vonnis.

Vers 1:13 
De profeet van zo’n geweldige God in zee gooien, dat 
durven de zeelieden niet. Daarom doen ze nogmaals 
hun uiterste best om op eigen kracht aan land te 
komen. Blijkbaar waren de mannen nog niet ver van 
land, toen de storm uitbrak. Goddelijke kracht gaat 
menselijke kracht echter ver te boven. God laat de zee 
alleen maar harder tekeergaan. Nee, tegen deze God 
valt niet op te roeien.

Vers 1:14 
Terwijl Jona de Heer niet wilde aanroepen, doen 
de heidense mannen dat wel uit nood. De enige 
mogelijkheid die zij nog zien is te doen wat Jona hen 
heeft opgedragen. Ze twijfelen eraan of het goed is wat 
ze gaan doen. Het doden van een onschuldig persoon 
is namelijk een zware zonde, waar God vergelding voor 
eist (Gen. 9:5), ja zelfs de dood van de moordenaar 
(Gen. 9:6). Ze smeken God daarom om hen de dood 
van deze man niet aan te rekenen. Als Hij wil, kan God 
hen namelijk vrijuit laten gaan. God hoeft immers aan 
niemand verantwoording af te leggen. Hij doet wat Hij 
wil. Door deze woorden toe te voegen, onderwerpen 
de zeelieden zich aan God en erkennen ze Hem als 
hoogste Heer (vgl. Dan. 4:35). Ze leggen hun levens 
in Zijn handen. Als God het wil, kan Hij namelijk ook 
de zee weer bedaren en het leven van de zeelieden 
redden (ps. 135:6).

Vers 1:15 
Als Jona in zee is geworpen, laat God de wind stoppen 
en wordt de zee weer rustig.  Daarmee bevestigt God 
dat deze storm geen toeval was, maar dat die een 
straf was op Jona’s ongehoorzaamheid. Ook laat Hij 
daarmee zien dat de zeelieden vrijuit gaan.
Door zichzelf in zee te laten werpen, geeft Jona zichzelf 
over aan God. Hij onderwerpt zich aan Zijn straf.

Vers 1:16 
Vers 16 begint op dezelfde manier als vers 10: ּואְריִּֽיַו 
 letterlijk: de mannen vreesden) הָלוֹדְג הָאְרִי םיִׁשָנֲאָה
met grote vrees). Het werkwoord וארי (vrezen) kan 
verschillende betekenissen hebben. Naast vrezen, 
zoals in vers 10, kan het werkwoord ook vertaald 
worden met ontzag/respect hebben voor, wat hier het 
geval is. De mannen zijn namelijk niet bang meer, 
maar hebben diep ontzag voor een God die zulke 
grote wonderen kan doen.
Het woord חַבָז (offer) duidt op een offer waarbij een 
dier wordt geslacht. Ook Noach bracht slachtoffers 
slachtoffers aan God nadat God hem had gespaard 
van de grote vloed (Gen. 8:20). Net als Noach zullen 
de mannen het offer pas gebracht hebben toen zij weer 
veilig aan land waren. De mannen doen ook geloften.
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Dat houdt in dat zij beloven dat zij op later tijdstip iets 
zullen doen of nalaten voor de Heer. Een voorbeeld 
van een gelofte uit de Bijbel is wanneer Hanna bidt om 
een zoon. Als zij een zoon zou krijgen, zou zij hem aan 
de Heer wijden (1 Sam. 1:11). Uit het doen van geloften 
blijkt dat de mannen de Heer voortaan willen dienen.

Vers 2:1 
God redt niet alleen de zeelieden, Hij redt ook de 
schuldige Jona uit een hopeloze situatie. Daarmee toont 
Hij zijn grote genade en Zijn grote scheppingsmacht.
 kan gebruikt worden om (letterlijk berekenen) הָנָמ
Gods macht over de natuur aan te duiden. Hoe God 
precies werkt, is onbekend. Het woord הָנָמ is dan ook 
lastig te vertalen, wat te zien is aan de verscheidenheid 
van vertalingen van dit vers.
Het woord גָּד (vis) is een algemeen woord voor vis. 
Wat voor soort vis Jona opslokte, is onbekend. Om dit 
te onderzoeken, gaat voorbij aan de bedoeling van het 
verhaal. Het gaat erom dat God zo machtig is, dat Hij 
zelfs een vis kan gebruiken om een mens te redden 
uit de zee.
God redt Jona wel, maar straft hem tegelijk ook. Jona 
moet drie dagen en drie nachten in de maag van een 
vis doorbrengen. God is namelijk niet alleen genadig, 
maar laat ook niet alles ongestraft (Ex. 34:7). Wie bij 
God wegloopt, belandt in de duisternis. Zo belanden 
Korach, Dathan en Abiram vanwege hun verzet ook in 
de duisternis; de aarde slokt hen op (Num. 16:32-33). 
Wie bij God wegloopt, loopt namelijk weg bij degene 
die het licht heeft gemaakt en zelf ook licht is (1 Joh. 
1:5). In de maag van de vis laat God dit aan Jona voelen, 
zodat Jona leert dat alleen bij God leven mogelijk is. Uit 
het gebed dat volgt, blijkt dat Jona er inderdaad van 
geleerd heeft en veranderd is dankzij Gods optreden.
   
Lijnen naar het NT 

Jezus is heer over de natuur
Als Jezus eens aan het varen is op het meer van 
Galilea, steekt er een storm op. Net als Jona slaapt 
Jezus tijdens deze storm en wordt hij door een van 
de bemanningsleden wakker gemaakt om te komen 
helpen. Jezus bestraft dan de wind, waarop de wind 
gaat liggen en het meer weer rustig wordt. Zijn 
leerlingen zijn diep onder de indruk. Dit verhaal (Mark. 
4:35-41) laat zien dat Jezus heer over de natuur is. De 
natuur doet wat Jezus wil, net als de natuur in het 
Bijbelboek Jona doet wat God wil. Zo wordt duidelijk 
dat Jezus en de God van Jona één zijn. Dat Jezus een 
vijgenboom laat verdorren (Mat. 21:19) en Petrus 
een vis laat vangen met geld in zijn bek (Mat. 17:27), 
bevestigt het beeld dat Jezus heer over de natuur is.

Jona als type van Jezus
In Mattheüs 12:39-40 vergelijkt Jezus zichzelf met Jona. 
Zoals Jona drie dagen en nachten in de buik van de 
vis was, zo zou Jezus drie dagen en nachten in het 
dodenrijk zijn. Door zich over te geven aan het water 
en daarmee aan de dood, redde Jona de zeelieden. 
Doordat Jezus zich overgaf aan de dood, redde Hij de 
wereld. In beide gevallen deed God een groot wonder. 
Jona ging niet dood, maar werd door God gered en 
na drie dagen levend weer uitgespuugd door de vis. 
Jezus ging wel echt dood, maar werd na drie dagen 
weer opgewekt uit de dood. Zo is het verhaal van Jona 
een vooruitwijzing naar het evangelie van Christus.

Jona 3-4

Context 
Als Jona in de maag van de vis zit, spreekt hij een 
gebed uit tot God. Jona dankt God ervoor dat Hij hem 
gered heeft. Na drie dagen en drie nachten spreekt 
God tegen de vis, waarop de vis Jona uitspuugt op 
het land.

Vers 3:1 
God is genadig. Ondanks zijn ongehoorzaamheid wil 
God Jona nog steeds gebruiken. God kan erg boos 
worden op een mens die zich verzet tegen Zijn wil (Ex. 
4:14), maar dat betekent niet dat God op zoek gaat 
naar een ander. God zet Zijn plan door.

Vers 3:2 
Weer krijgt Jona de opdracht om Gods woorden door 
te geven aan de inwoners van Ninevé. Hij mag erop 
vertrouwen dat God hem de woorden in de mond 
zal leggen (Ex. 4:12). Als Gods Woord een profeet 
vervuld, kan hij het zelfs niet inhouden, maar moet hij 
spreken (vgl. Jer. 20:7-9).

Vers 3:3 
Na alles wat er gebeurd is, kan Jona niet anders dan 
gehoorzamen aan Gods opdracht. Ninevé was in die 
dagen het toppunt van grootte en macht. Hier wordt de 
stad zelfs letterlijk goddelijk (םיִהֹלֱא) groot genoemd. 
Haar grootte was dus bovenmenselijk. De ommuurde 
stad zelf was ongeveer 750 hectare groot, met muren 
van in totaal 12 kilometer lang. Op zich kun je deze 
afstand prima af leggen in één dag. Wanneer je echter 
ook nog moet preken, is het een ander verhaal. Hier zal 
dus bedoeld zijn dat het voor een boodschapper drie 
dagen kostte om alle inwoners van de stad te bereiken. 
Opvallend is dat hier weer het getal drie genoemd 
wordt. Jona was drie dagen in een vis. Nu moet hij drie 
dagen Gods boodschap verkondigen in Ninevé.
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Vers 3:4 
Jona loopt één dag lang door de stad, terwijl hij 
daar de mensen waarschuwt. Jona zal meer hebben 
verkondigd dan wat er in dit vers staat. Eigen aan 
profetieën in verhalende gedeeltes in de Bijbel is 
dat zij kort zijn en vaak slechts een klein deel van de 
werkelijke verkondiging bevatten (vgl. Jer. 7 met Jer. 
26).
De wortel ְךַפָה (omkeren) vinden we ook in Gen 19 waar 
Sodom en Gomorra overhoop worden gehaald. God 
liet toen vanuit de hemel zwavel en vuur regenen over 
deze steden. Alle inwoners en zelfs het gewas op de 
velden werd daarbij vernietigd (Gen. 19:24-25). Als de 
inwoners van Ninevé zich niet bekeren, staat hen dus 
hetzelfde lot te wachten als Sodom en Gomorra.
Dit oordeel is echter niet onontkoombaar. God zou 
Sodom en Gomorra niet te gronde richten als er 10 
rechtvaardige mensen in de stad gevonden zouden 
worden (Gen. 18:32). God is genadig. Hij spreekt in 
de hoop dat mensen zich zullen bekeren (Jer. 26:3). 
God is ook geduldig. De mensen in Ninevé krijgen 
veertig dagen de tijd om hun slechte levenswijze 
om te keren, zodat hun stad niet omgekeerd wordt. 
Daarnaast zouden mensen die geloof schonken aan 
Jona’s woorden uiteindelijk ook nog de stad kunnen 
verlaten, net als Lot die Sodom verliet voor de stad 
vernietigd werd (Gen. 19:29).
De inwoners van Ninevé spraken natuurlijk geen 
Hebreeuws. Jona zal dus in het Aramees hebben 
gepraat, de wereldtaal in die dagen.

Vers 3:5 
Een wonder gebeurt: de inwoners van Ninevé geloven 
Jona’s woorden meteen. Ze geloven dat Jona woorden 
van God spreekt. Na één dag preken bekeren de 
mensen zich massaal, van bejaarden tot kinderen. Dit 
staat in scherp contrast met de Israëlieten die Gods 
profeten geen gehoor schonken, maar hen in plaats 
daarvan zelfs vervolgden (Jer. 26:8).
Door te vasten en rouwkleren aan te trekken, probeert 
men God op andere gedachten te brengen. Men eet 
en drinkt niets meer. Rouwkleding was meestal ruwe, 
sombere kleding, gemaakt van geitenhaar. Op deze 
manier liet men merken dat men spijt had van het 
verkeerde gedrag en smeekte om genade (vgl. Neh. 
9:1-2).

Vers 3:6 
Zelfs de koning bekeert zich op Gods woord. Dit is 
helemaal wonderlijk, omdat het voor een koning, die 
het gewend is om vereerd te worden, extra moeilijk 
is om zich te vernederen. De koning van Ninevé was 
zeer machtig en werd bijna als een god vereerd. De 
Assyrische koningen waren er goed in om zichzelf te

21



22

verheerlijken, zo blijkt uit oude inscripties. Dat zo’n 
koning zich dan vernedert voor een buitenlandse God, 
is regelrecht een wonder te noemen. Hij gaat zelfs op 
de vieze grond zitten, in het stof (vgl. Neh. 9:1). De 
reactie van de koningen van Israël en Juda was over 
het algemeen totaal anders. Koning Jojakim liet zelfs 
een boekrol met Gods woord daarop verbranden (Jer. 
36:21-24).

Vers 3:7-8
De inwoners van Ninevé bekeerden zich uit zichzelf al 
op de prediking van Jona, maar de koning doet er nog 
een schepje bovenop. Met instemming of op advies van 
zijn raadgevers, laat de koning nu als bevel vastleggen 
dat mensen en dieren moeten meedoen met het 
rouwbetoon. Het woord הָמֵהְּב (dier) duidt viervoetige 
dieren aan. De woorden die erna volgen, verduidelijken 
wat de koning bedoelt. Het gaat om al het vee binnen 
de stad. Het grote vee (koeien en stieren) en het kleine 
vee (zoals schapen en geiten) mogen niets eten en 
drinken en zij moeten rouwkleding omgehangen 
krijgen (vgl. Jud. 4:10). Waarschijnlijk kregen de dieren 
daarbij (ruwe en sombere) dekens omgeworpen. Dat 
de dieren mee moesten doen met het vasten, toont hun 
belangrijke plek binnen de samenleving. Dieren zijn 
voor de mens belangrijk, maar ook voor God. Slecht 
gedrag van mensen heeft slechte gevolgen voor dieren 
(Jer. 9:10), terwijl een rechtvaardig mens goed omgaat 
met zijn vee (Spr. 12:10).
Het mag echter niet bij rouwbetoon blijven. Net als 
de zeelieden op het schip, moeten de inwoners van 
Ninevé God aanroepen en smeken om genade. En 
het belangrijkste: de mensen moeten hun levenswijze 
verbeteren. Want vasten kan gepaard gaan met het 
afbeulen van arbeiders, met ruzie maken en met 
vechten (Jes. 58:4). Aan zulk vasten heeft God een 
hekel. In plaats daarvan wil God dat men de verdrukte 
bevrijdt, de arme helpt en dat men zich bekommert 
om de medemens (Jes. 58:6-7). Pas dan heeft vasten 
werkelijk zin, want dan zal de Heer antwoorden als 
men Hem aanroept (Jes. 58:9). Zoals God door Joël 
zegt: keer nu terug tot mij met heel je hart en begin 
te vasten, te treuren en te rouwen.  Niet je kleren moet 
je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, 
jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en 
trouw, en tot vergeving bereid  (Joël 2:12-14).
Hetzelfde woord סָמָח  (geweld in de HSV, onrecht in de 
NBV) wordt in Genesis 6:11 en 13 gebruikt als reden 
dat God de zondvloed stuurt. Ook in Assyrië was 
men bekend met het verhaal van de zondvloed, dat 
wijdverbreid was in het oude oosten. De koning zal 
hebben ingezien dat zoiets weer op het punt stond te 
gebeuren, als men maar bleef doorgaan met het doen 
van onrecht. 

Vers 3:9 
De koning van Ninevé gebruikt hier letterlijk woorden 
van de profeet Joël: םָחִנְו בּוׁשָי ַעֵדוֹי יִמ (Wie weet zal Hij erop 
terugkomen en berouw hebben (Joël 2:14)). De koning 
heeft dan ook gedaan wat er in Joël staat: kondig een 
vastentijd af (Joël 2:15). Zo doet een heidense koning 
hier wat de koningen van Israël hadden moeten doen 
op de oordeelsprediking van de profeten.
Als God op een besluit kan terugkomen, is Hij dan wel 
betrouwbaar? In Numeri 23: 19 en Samuël 15:29 staat 
dat God geen mens is die liegt of berouw heeft. God 
is betrouwbaar. Als Hij iets belooft, dan doet Hij het 
ook, als de mens zijn gedrag tenminste niet verandert. 
Wanneer God berouw heeft (םַחָנ), duidt dat erop dat 
Hij door het gedrag van de mens Zijn plan verandert. 
Dit kan negatief en positief voor de mens uitpakken. 
Doordat Saul God ongehoorzaam is, krijgt God er 
berouw over dat Hij Saul koning heeft gemaakt (1 
Sam. 15:11). Maar wanneer God visioenen aan Amos 
laat zien van straffen die Hij van plan is uit te voeren, 
krijgt Hij daar tot tweemaal toe berouw over vanwege 
Amos’ gebed (Amos 7:1-6). God verkondigt gelukkig 
geen noodlot aan de mens. De mens heeft invloed op 
Gods plannen en daarbij is gebed een machtig wapen.
Het werkwoord םַחָנ (berouw hebben) wordt in de 
Hebreeuwse tekst ingesloten door het werkwoord בּוׁש 
(omkeren). Beide woorden zeggen in deze context 
ongeveer hetzelfde. Op deze manier wordt extra 
nadruk gelegd op het berouw hebben van God, dat in 
het centrum staat van drie werkwoorden die hetzelfde 
zeggen. Alleen omdat God berouw kan hebben, is er 
nog hoop voor Ninevé. Het omkeren van God staat hier 
in contrast tot het omkeren van de stad. Of God keert 
zich om (vgl. Hos. 11:8), of de stad wordt omgekeerd.

Vers 3:10 
God is genadig. Omdat de mensen zich bekeren, keert 
God zijn plan ook om. Hij krijgt inderdaad berouw 
 en besluit om het oordeel niet uit te voeren. God (םַחָנ)
wil namelijk het leven van mensen en dieren en niet 
hun dood.

Vers 4:1 
Zoals God aan Samuël liet weten dat hij berouw had 
over Sauls koningschap (1 Sam.15: 11), en aan Elia liet 
weten dat Hij het oordeel over Achab opschortte (1 
Kon. 21:29), zo zal Hij nu aan Jona hebben laten weten 
dat Hij Ninevé geen kwaad wilde doen. Als Jona dit 
hoort, wordt hij kwaad, en niet zomaar kwaad. De 
manier van uitdrukken geeft aan dat Jona bijna ontploft 
van woede. Waarom is Jona zo boos? Twee zaken 
zullen hierin hebben meegespeeld:
Ten eerste Jona’s eer als profeet. Jona heeft gezegd dat 
de stad over veertig dagen zou worden verwoest. Als
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dat niet gebeurt, is dat een aantasting van het gezag 
van Jona als profeet. In Deut. 18:22 staat namelijk dat 
als een profeet in de naam van de Heer spreekt en 
het niet uitkomt, dat dat dan een woord is dat niet van 
de Heer komt. Omgekeerd is het uitkomen van een 
Godsspraak juist het bewijs voor de echtheid van de 
profeet (Jer. 28:9). Jona’s eer stond dus op het spel en 
dat was, zeker in de eercultuur die in het oude oosten 
heerste, reden om woedend te worden.
Ten tweede zal Jona een enorme hekel hebben gehad 
aan Assyriërs en dus ook aan de inwoners van Ninevé. 
De Assyriërs waren namelijk vijanden van Israël. 
Koning Achab voerde bijvoorbeeld al oorlog tegen 
de Assyriërs, zo blijkt uit Assyrische inscripties. De 
Assyriërs deden de verschrikkelijkste dingen met de 
mensen die zij versloegen. Voor ons, in het vredige 
Nederland, is het haast onvoorstelbaar wat voor 
haatgevoelens men in Israël voelde als men aan de 
Assyriërs dacht. Het boek Nahum maakt iets van deze 
gevoelens openbaar. Het hele boek is gewijd aan het 
oordeel dat over Ninevé zou komen. Dit oordeel is 
geen reden tot verdriet voor de Israëlieten, integendeel. 
Het laatste vers van Nahum is veelzeggend: Er is geen 
verzachting voor je wond, je letsel is niet te genezen. 
Wie hoort wat er met jou gebeurt, klapt in zijn handen, 
want wie heeft niet voortdurend geleden onder jouw 
wreedheid? (Nah. 3:19). Als dit dan toch niet gebeurt, 
terwijl het wel voorzegd was, is dat reden tot grote 
teleurstelling en boosheid.

Vers 4:2 
Nu wordt duidelijk waarom Jona vluchtte naar Tarsis. 
Niet omdat hij bang was voor de inwoners van Ninevé, 
maar omdat hij niet wilde dat zij zich zouden bekeren 
en dat de stad gespaard zou blijven.
De woorden die Jona over God spreekt zijn kenmerkend 
voor God. God zelf riep ze tot Mozes toen Hij aan Hem 
voorbijtrok op de berg Sinaï (Ex.34:6). Het is daarmee 
tot een soort belijdenis van God geworden, waar 
meerdere keren op wordt teruggegrepen in de Bijbel 
(zie bijv. ps. 86:5, Joël 2:13). Jona voegt met Joël aan 
deze belijdenis toe dat God berouw heeft (םַחָנ) over het 
kwaad. Dat is hetgeen wat hem het meeste steekt. Dat 
God nu niet consequent is, maar weer terugkomt op 
het oordeel dat Hij heeft uitgesproken. Jona zou willen 
dat God minder genadig was en meer recht zou doen.

Vers 4:3 
Bitterheid en kwaadheid leiden tot de dood. Jona is zo 
kwaad, dat hij niet meer wil leven, in tegenstelling tot 
de inwoners van Ninevé en de zeelieden, die er alles 
aan deden om te leven. Dit doet denken aan de profeet 
Elia, die ook bad te mogen sterven (1 Kon. 19:4). Jona is 
op deze manier wel consequent. Hij verzet zich tegen 

Gods genade en daarmee veroordeelt hij zichzelf. Zelf 
was Jona namelijk ook ongehoorzaam geweest en had 
hij daarmee de dood verdient. Dankzij Gods genade 
werd hij gered en kreeg hij een tweede kans. Nu 
zegt Jona in feite dat hij liever geen genade van God 
ontvangen had en liever dood had willen zijn, dan dat 
hij moet zien dat ook de Assyriërs genade ontvangen.

Vers 4:4 
God neemt Jona’s klacht serieus. Hij wordt niet boos 
op hem en Hij negeert Hem ook niet. Dat laat zien dat 
de mens zijn hart bij God mag uitstorten, ook als hij 
boos op God is. Wel probeert Hij Jona tot bezinning te 
brengen, door hem een vraag te stellen. In dit geval is 
de vraag stellen hem beantwoorden. Het boos zijn van 
Jona is alleen maar nadelig voor hemzelf en voor God.

Vers 4:5 
Jona is niet voor reden vatbaar. Hij kan niet accepteren 
dat God de stad wil sparen. Als een soort protest 
verlaat hij Ninevé en gaat hij ten oosten van de stad 
zitten wachten totdat God de stad vernietigt. Ten oosten 
van Ninevé liggen heuvels. Jona kon daarop gaan 
zitten en over de stad heenkijken. Dit gebied is echter 
droog en woestijnachtig. Jona kon dus niet onder 
een boom gaan zitten, maar moest zelf proberen om 
een beschutting (הָּכֻס) te maken tegen de brandende 
zon. Erg veel hout zal er niet te vinden zijn geweest, 
dus deze geïmproviseerde beschutting zal niet veel 
hebben voorgesteld.

Vers 4:6 
Weer wordt het woord הָנָמ (berekenen) gebruikt voor 
Gods werkzaamheid in de natuur (zo ook in vers 7 en 
8). God laat een plant opkomen boven Jona’s hoofd. 
Deze plant biedt een stuk meer bescherming tegen de 
zon dan Jona’s zelfgemaakte beschutting. Gods macht 
is dan ook veel groter dan die van mensen. Net als dat 
het onbekend is wat voor soort vis Jona opslokte, is het 
onbekend wat voor soort plant boven Jona groeide. De 
Septuaginta, de oude Griekse vertaling van het OT, 
vertaalt met pompoenplant (net als de Koran, waarin 
het verhaal van Jona ook te vinden is). Pompoenen 
groeien snel, maar normaalgesproken niet zó snel. 
God is echter zo machtig dat Hij een plant binnen één 
dag groter kan maken dan een mens. Op die manier 
wil God Jona wat verkoeling geven, zodat zijn humeur 
verbetert. Het weer kan immers grote invloed hebben 
op hoe een mens zich voelt. Jona’s humeur klaart 
inderdaad op dankzij de plant, en niet zomaar een 
beetje. Jona is echt heel blij met de plant. Daarmee laat 
God zien dat Hij inderdaad een schaduw is, zodat de 
zon je overdag niet kan steken (Ps. 121: 5-6).
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Vers 4:7 
God heeft niet alleen macht over grote dingen als de 
wind, vissen en planten. Hij heeft ook macht over het 
kleine. God laat een worm de plant weer kapotmaken. 
We moeten hier niet denken aan een regenworm. Het 
woord עָלֹוּת (worm) duidt eerder een larve aan die 
planten at en hen daarmee kon doden. Deze larven 
konden door God gebruikt worden als straf op de 
zonde (Deut. 28:39).

Vers 4:8 
Nadat God de plant heeft laten verdorren, laat Hij 
een verschrikkelijk hete oostenwind opkomen, een 
woestijnwind. Voor het steken van de zon wordt 
hetzelfde werkwoord הָכָנ (steken) gebruikt als in vers 
7 voor de worm die de plant kapot maakte. Omdat 
de worm de plant heeft gestoken, steekt de zon nu 
op Jona’s hoofd. Net als in Jona 1, gebruikt God de 
wind weer als wapen. De hitte is zo erg, dat Jona het 
nauwelijks meer kan verdragen. Hij wordt er duizelig 
van. Jona is er nu nog erger aan toe als eerst. Weer 
verlangt hij naar de dood. Dit toont Gods grote macht. 
Hij is het die mensen gelukkig kan maken, maar 
ook ongelukkig. De weersomstandigheden alleen al 
bepalen voor een groot deel het leven van mensen.

Vers 4:9 
God doet dit alles om Jona iets leren en hem daarmee 
te veranderen. Daarom stelt hij hem dezelfde vraag 
als in vers 4. Jona kan er in zijn slechte humeur niet 
tegen dat God hem nogmaals deze vraag stelt en 
snauwt God af. Letterlijk zegt hij: het is goed van mij 
om kwaad te zijn, tot de dood toe. Jona is zo kwaad, 
dat hij het liefste dood zou willen zijn. Hij vindt dat hij 
daarmee helemaal in zijn recht staat. Eerst die grote 
teleurstelling dat Ninevé niet verwoest werd, en nu de 
grote teleurstelling van de plant die doodgaat. Het is 
meer dan Jona kan dragen.

Vers 4:10-11
God laat Jona voelen dat hij geen recht heeft om 
boos te zijn om die plant. Hij had er immers niets 
voor gedaan? Het was genade van God dat die plant 
opkwam. Alles wat Jona heeft, komt van God. Op zich 
is de teleurstelling van Jona begrijpelijk, maar deze 
teleurstelling wil God gebruiken om Jona te veranderen. 
Als Jona al verdriet heeft over een plant, hoe moet God 
zich dan wel niet voelen over Ninevé? Eén zo’n plant is 
niets in vergelijking met 120.000 mensen (voor die tijd 
een reusachtig aantal inwoners voor een stad) en dan 
nog al dat vee. 
De inwoners van Ninevé kennen volgens God het 
onderscheid niet tussen links en rechts. Het gaat 
hier om het onderscheid tussen goed en kwaad. In 

Prediker 10:2 staat: Het hart van een wijze is tot zijn 
rechterhand, maar het hart van een dwaas is tot zijn 
linkerhand (HSV). Rechts staat hier voor het goede, 
links voor het kwade. De inwoners van Ninevé kunnen 
geen onderscheid maken tussen wat goed en kwaad 
is in Gods ogen. Zij kennen Gods wet immers niet, 
die de Joden wel behoorden te kennen. (Zie echter Jer. 
5:4, waar Jeremia zegt dat de mensen in Jeruzalem 
de weg van de Heer niet kennen). Daarmee hebben 
de inwoners van Ninevé een verontschuldiging. 
Zoals Paulus zegt: zonder wet ook geen overtreding 
(Rom. 4:15). Voor dieren geldt al helemaal dat zij geen 
onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. 
Hen doden zou daarom niet rechtvaardig zijn. Dat God 
het vee apart noemt, geeft aan dat God ook dieren 
belangrijk vindt. Hun leven telt voor God.

Lijnen naar het Nieuwe Testament

Genade voor de volken
Jona moest naar Ninevé gaan om Gods Woord daar 
te verkondigen, waarop de inwoners van de stad zich 
bekeerden en genade ontvingen. Dit laat zien dat God 
in het Oude Testament al oog heeft voor de volken om 
Israël heen. Sinds Jezus’ dood en opstanding wordt dit 
helemaal zichtbaar. De leerlingen van Jezus moeten 
op weg gaan om aan al de volken het evangelie te 
verkondigen (Mat. 28:15). Als dit gebeurt, blijkt dat 
velen van hen zich bekeren en eeuwig leven ontvangen.

Boos over Gods goedheid
Jona is boos over Gods goedheid. Ook in het Nieuwe 
Testament zien we dit gebeuren. De farizeeën en 
schriftgeleerden mopperen er bijvoorbeeld over 
dat Jezus bij zondaren aan tafel gaat (Luk. 15:2). De 
arbeiders in de wijngaard die al vanaf de ochtend 
werkten, zijn boos dat zij evenveel geld krijgen als de 
arbeiders die later kwamen werken (Mat. 20:11-15). De 
broer van de verloren zoon is boos dat zijn broer bij 
terugkomst zo vreugdevol ontvangen wordt door zijn 
vader (Luk. 15:28-30). God wil echter niet dat mensen 
boos zijn omdat Hij goed is. Zij zouden met Hem blij 
moeten zijn met mensen die verloren waren, maar 
weer levend geworden zijn (Luk. 15:32).
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Bijlage 3: liederenlijst gezinsdienst
Psalmen 
1
16
18
19
29
32
33
34
46
84
89
91
93
95
97
104
107
116
135
136
139
148

Gezangen
78: Laat me in u blijven, groeien, bloeien
90: Is God de Heer maar voor mij
293: Wat de toekomst brengen moge
392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
442: Jezus ga ons voor
445: God heeft mij zijn Zoon gegeven
466: Als God, mijn God, maar voor mij is
467: O eeuwge Vader, sterk in macht
479: Aan U behoort, o Heer de heren

Opwekking
42: `k Stel mijn vertrouwen
70: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
136: Abba, Vader, U alleen
176: U bent mijn schuilplaats Heer
347: Ik geloof in God de Vader
429: God wijst mij een weg
508: God is zo groot
569: Regeer in mij
609: U bent heilig
616: Houd me dicht bij u
618: Jezus, hoop van de volken
665: Tot aan die dag
684: Adembenemend
687: Heer, wijs mij uw weg

698: Nooit meer alleen
715: Wat hou ik van uw huis
734: Adem om van u te zingen
770: Ik zal er zijn
789: Lopen op het water
798: Houd vol
801: Het leven in mij
807: God van licht

Opwekking voor Kids
4: Is je deur nog op slot?
27b: ‘k Heb Jezus nodig
40: Je hoeft niet bang te zijn
68: Diep, diep, diep als de zee
86: Ik ben veilig in Jezus armen
153: Psalm 25
172: Heer, u kent mij als geen ander
185: De Here zegent jou
233: God heeft een plan met je leven
241: A tot Z

Op Toonhoogte 
150: Heer, u bent mijn leven
362: In het begin lag de aarde verloren
374: Jona, Jona
379: In een scheepje over zee
393: Dank U voor de wond’ren die gebeuren
394: De Heer is mijn Herder
401: God, die alles maakte
410: Here der heren
413: Hij heeft de hele wereld in zijn hand
414: Hij is machtig
415: Ho! Stop!
424: Ik zag een kuikentje
431: Jezus is de goede herder
447: U weet wat ik denk
453: Voor de zieken - voor de armen
456: Wees niet bang
463: Zie de zon
464: Zing, zing, zingen maakt blij
465: Zit je in het donker

Overig
De leeuw van Juda (Elly en Rikkert)
Heer onze Heer  (Oké 4 kids)
Hé, Jona! (Liedjes rond de Bijbel)
Jo, Jo, Jona  (Oké4Kids)
Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416)
Til me nu dan maar op (Matthijn Buwalda)
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Bijlage 4: Bordspel over Jona
Materiaal:
• Bordspel
• Dobbelsteen
• Pionnen

Spelregels:
• Iedere speler mag één keer met de dobbelsteen gooien. Wie het hoogste gooit, mag beginnen.
• Kies allemaal een pion uit en zet die net zoveel vakjes vooruit als je met de dobbelsteen hebt gegooid.
• Om te winnen moet je precies gooien dat je op 63 komt. Gooi je te veel, dan tel je weer terug.

Betekenis vakjes:
5   Jona gaat op weg. Je mag nog een keer gooien.
6   Jona gaat de verkeerde kant op! Ga terug naar start.
9   In de haven moet Jona wachten op de boot. Sla één beurt over.
14   Jona betaald om mee te kunnen op het schip. Ga één vakje vooruit.
18   Jona is op zee. Ga terug naar 17.
20   Het stormt en Jona slaapt. Sla één beurt over.
23   De zeelui gaan dobbelen. Gooi nog eens.
26  Jona wordt overboord gegooid. Terug naar start.
27   De zee wordt weer kalm. Je mag nog een keer gooien.
31   God stuurt een grote vis. Ga 3 plaatsen terug.
32   De vis slikt Jona in. Sla één beurt over.
36   Drie dagen en nachten blijft Jona in de vis. Ga 3 plaatsen terug en wacht een beurt.
38   Jona bidt tot God. Ga naar 43.
41   God spreekt tot de vis en deze spuugt Jona uit. Ga naar 55.
44   Jona gaat nu echt naar Nineve. Ga nog een keer zoveel vakjes vooruit als je net gegooid hebt.
45  Jona spreekt tot Nineve en de mensen veranderen. Ga naar 49.
50   Jona wacht af of Nineve toch niet ondersteboven gaat. Twee beurten wachten.
53   Jona kan heerlijk zitten in de schaduw van de boom. Je mag nog een keer gooien.
63   De God die Nineve spaart, houdt van jou en wil ook jouw Vriend zijn!

Deze bijlage is los te downloaden via 
www.cgjo.nl
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Voorwoord

In dit boekje vind je een vijftal gezinsmomenten die je kunnen helpen om als gezin stil te staan bij het 
thema 'Leef!’. Elke dag kun je aan de hand van een gedeelte uit de bijbel als gezin stil staan bij het thema 
'Leef!’. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om er met elkaar over in gesprek te gaan, of op een creatieve 
manier de inhoud te verwerken. Kies vooral wat past bij je gezin!

Voor ieder gezinsmoment is gebruik gemaakt van pictogrammen die aangeven wat je gaat doen. 
Hieronder staat de uitleg per pictogram.

 

      Bidden Voorlezen In gesprek Doe activiteit    Bijbellezen       Zingen

Bijlage 5: Gezinsmomenten - Leef!

Deze bijlage is los te downloaden via 
www.cgjo.nl
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In het begin van de bijbel staat: ‘God ziet dat alles wat Hij maakt heel mooi is’. Wat vind jij 
het mooiste dat God heeft gemaakt? Waarom vind je dat? 

Tijdens deze dagen zullen we met elkaar stil staan bij de prachtige natuur die God gemaakt 
heeft en hoe God ook de dieren en de natuur gebruikt in zijn plan. We beginnen deze week 
daar waar het allemaal begon met het scheppingsverhaal. Lees met elkaar het verhaal uit 
de (kinder)bijbel of kijk het filmpje van de zandtovenaar over de schepping. 

https://www.opkijken.nl/zandtovenaar-tekent-schepping/

Zing met elkaar het lied:
Zie de zon zie de maan - Opwekking 23 voor Kids

Op de laatste pagina kun je het kleurversje vinden die past bij vandaag. Kleur deze zo 
mooi mogelijk in!
‘Alles wat adem heeft, looft de Heer halleluja!’ 

Zoek buiten naar iets wat jij mooi vind in de natuur. Dat kan van alles zijn: een takje, 
steentje enz. Vraag je ouders om een mooie schaal en maak met elkaar jullie eigen ‘dit-
vind-ik-mooi-in-de-natuur’ kunstwerk!

Dank God vandaag voor alle mooie dingen die Hij gemaakt heeft!

God die alles maakte



Lees met elkaar Psalm 104:10-18

In de Psalm lazen we over al het moois dat God heeft gemaakt. En dat alles een eigen plek 
heeft. Daardoor zien dieren er ook allemaal anders uit. Een vis heeft geen vleugels omdat 
je onder water daar niks aan hebt. God heeft het allemaal zo bedacht dat elk dier alles 
heeft wat het dier nodig heeft om te kunnen leven. Kun je hier nog meer voorbeelden van 
noemen? En geldt dit ook voor mensen? 

Ga op internet op zoek naar de meest bijzondere dieren. Zoek op Google bijvoorbeeld 
naar: meest bijzondere dieren. Laat je verrassen door alle bijzondere dieren die God 
heeft gemaakt. Misschien kom je de drijvende zeeslak die je hieronder op het plaatje ziet 
wel tegen. Wat vind je ervan dat God zoveel bijzondere dieren heeft bedacht? Wat leren 
we hiervan over God?

Zingen met elkaar het lied:
Iets van alle dieren - Marcel en Lydia Zimmer 

Dank God vandaag voor alle verschillen die er zijn: tussen dieren en ook tussen mensen. 
En vraag God of hij ons wil helpen als we het soms moeilijk vinden om met verschillen om 
te gaan.
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Een eigen plek
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In het verhaal wat we straks gaan lezen helpen geeft God vogels de opdracht om een 
mens (Elia) te helpen. Wat denk je: kunnen dieren ons nu ook helpen? Hoe werkt dat dan? 

  

Lees met elkaar 1 Koningen 17:1-5.

Wat vond je van dit verhaal?  Zou dit nu ook nog kunnen gebeuren denk je?

 

Bedenk met elkaar een actie om de komende week iets goeds te doen voor dieren. 

Wat is een ‘insectenhotel’ denk je? Zoek het anders een op. Hoe kun je insecten  hiermee 
helpen? Je kunt ook zelf een insectenhotel maken. Op deze pagina vind je een duidelijke 
beschrijving: 
https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/insectenhotel-maak-eenvoudig-zelf-stappenplan

Bedank God dat Hij alles zo mooi heeft gemaakt. Vraag Hem om hulp om goed voor de 
dieren op aarde te zorgen.

Elkaar helpen
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Heb jij wel eens een storm meegemaakt? Hoe vond je dit? Was je bang? 

Lees met elkaar Marcus 4:35-41 of zoek op YouTube naar: Calming the Tempest en kijk met 
elkaar het filmfragment waarin Jezus de storm tot stilte brengt. 

Wanneer er een storm is dan zijn er hoge golven er is veel wind. De discipelen waren bang 
tijdens de storm. Maar Jezus niet: hij stopt de storm op het meer. Dit laat zien dat Jezus 
ook weet hoe Hij de natuur weer tot rust kan brengen.  

Jezus wordt op veel verschillende manieren beschreven in de Bijbel. Hier in de storm blijkt 
Hij iemand te zijn die de baas is over de  natuur. 
Schrijf allemaal eens op een briefje wat jij van Jezus vindt zonder dat een ander kan 
zien wat je opschrijft. Als iedereen wat heeft opgeschreven laat je de briefjes aan elkaar 
zien. Wat valt je op? Veel dezelfde dingen of juist heel verschillend? Laat iedereen ook 
vertellen waarom hij of zij iets heeft opgeschreven.

Proefje: Vul een pot of fles met water. Voeg nu een paar druppels afwasmiddel toe. Stop 
ook wat glitters in het water. Nu hard rondjes draaien met de pot!
Wat gebeurt er…? Mocht je er nog niet uitkomen kijk dan naar dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=IF2ZByWaUMI

Dank God dat Hij ook de baas is van de natuur. En vraag of hij wil helpen als er eens storm 
is of onweer of ander weer wat je niet zo fijn vindt.

De baas
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De afgelopen dagen hebben we het gehad over hoe mooi God de schepping heeft gemaakt 
en hoe God ook zijn schepping gebruikt in Zijn plan. Maar er zijn nog nare en vervelende 
dingen in de wereld en de natuur. Bijvoorbeeld overstromingen en aardbevingen. God 
heeft beloofd dat Hij alles weer goed zal maken en dat de aarde straks nog mooier zal 
worden. 

 
Lees met elkaar: Jesaja 65: 17-19, 25 

Vertel eens aan elkaar hoe jij denkt dat die nieuwe hemel en aarde eruit zal zien.  

Wij kunnen nu al fantaseren over wat er straks allemaal anders zou zijn als God de nieuwe 
aarde maakt. Laat iedereen een eigen droomwolk tekenen en vullen met dingen die straks 
misschien wel anders zullen zijn. Je kunt dingen in je wolk tekenen, schrijven of misschien 
plaatjes erin plakken uit tijdschriften of van internet.

Dank God dat Hij trouw blijft aan Zijn plan om straks alles weer mooi en goed te maken op 
de nieuwe aarde. 

Een eigen plek
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Psalmen 
8
19
24
30
32
34
42
63
67
76
84
86
89
91
97
103
104
107
121
146
148

Gezangen
21: Alles wat adem heeft love de Here
182: Jezus, leven van ons leven
436:  Jezus neemt de zondaars aan
444: Grote God, wij loven U
462: Ontwaakt, gij die slaapt en sta op uit de doon
478: Prijst des Heren machtig woord
479: Aan U behoort, o Heer de heren

Opwekking
194: U maakt ons één
346: Maak ons tot een stralend licht 
350: Vader, vol van vrees en schaamte
355: U die mij geschapen hebt
378 Ik wil jou van harte dienen
428: Genade, zo oneindig groot
454: Zegen, aanbidding
508: God is zo groot
553: Hoor ons lof lied
569: Regeer in mij
586: Hij is Heer
626: Prachtige God
684: Adembenemend
695: Stil
705: Toon mijn liefde
710: Gebed om zegen

734: Adem om van u te zingen
767: Familie
781: Jezus redt
786: Met hart en handen
789: Lopen op het water
802: Hier is mijn hart, Heer
807: God van licht
832: Jezus, Overwinnaar

Op Toonhoogte
388: Als je geen liefde hebt voor elkaar
389 Als je gelooft in de Here Jezus
439: Laat zo je licht maar schijnen
445: Tot zeven maal zeventig maal
459: Wij willen samen vieren
463: Zie de zon

Sela
Breng ons samen
Hoe machtig is uw naam 
Jezus’ liefde voor mij
Wij zijn het licht 

Overig
Kom, heel de schepping geef God eer 
(Kees Kraayenoord)
Staak de strijd (Matthijn Buwalda)
My lighthouse  (Gareth Gilkeson)

38

Bijlage 6: liederenlijst jeugddienst
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Bijlage 7: Kaartjes voor interactieve jeugddienst

Draai de volgende 11 kaartjes van de stapel om. 

Kies iemand uit je groepje aan wie je het gekozen kaartje wilt 
geven. Geef om de beurt het kaartje weg. Leg uit waarom 
je dit kaartje aan hem geeft. Zorg dat iedereen een kaartje 
krijgt. Bijvoorbeeld: vind je diegene op het dier lijken, past 

het karakter goed, of denk je dat diegene van dit dier houdt? 
Laat daarna de ontvanger reageren.

Natuurrampen zijn de schuld van hoe wij met de 
natuur omgaan.

(Gebruik maximaal 10 minuten om hier over te 
discussiëren).  Pak dan de volgende kaart.

Laat de foto die je hebt gemaakt aan elkaar zien. 
Leg uit waarom je de foto genomen hebt. Vertel 
elkaar waar jij in de natuur van kunt genieten.

Pak daarna de volgende kaart.

Verzin met elkaar een groene actie voor jullie 
kerk/buurt. Voor ideeën kijk op: 

www.groenekerken.nl en www.arocha.nl.
Mail jullie beste idee naar: [mailadres gemeente].

Jullie zien nu allemaal dierenplaatjes. Kies allemaal 
een dierenkaartje uit. Wanneer iedereen dit 

gedaan heeft mogen jullie het volgende kaartje 
pakken.

Weglopen van God zoals Jona deed kan 
tegenwoordig niet meer.

(Gebruik maximaal 10 minuten om hier over te 
discussiëren).  Pak dan de volgende kaart.

Ga allemaal (buiten) op zoek naar iets moois uit 
de natuur. Maak hier met je telefoon een foto van. 
Neem hier 10 minuten de tijd voor en zoek elkaar 

erna weer op. Pak daarna de volgende kaart.

Mail jullie (mooiste) foto’s naar: [mailadres gemeente]
Aan het eind van de bijeenkomst kan er dan een mooie 

impressie van alle foto’s van de deelnemers worden 
laten zien. 

Pak daarna de volgende kaart.

Schrijf als groep op waar je God voor wilt bidden 
of danken. Lever dit kaartje daarna in bij de 

organisator.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Deze bijlage is los te downloaden via 
www.cgjo.nl

1.

3.

5.

7.

9.
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4.
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8.
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Nieuws uit de natuur: 
Inleiding
In deze bijeenkomst staan we stil bij de natuur, het 
milieu en welke effecten ons leefgedrag heeft op de 
aarde. God legde in de schepping een mooie balans 
tussen mens, natuur en (economische) ontplooiing. 
Die balans is zoek geraakt door de zondeval. 
Economische belangen gaan vaak ten koste van mens 
en natuur. Daardoor zijn er in de (wereld)samenleving 
grote verschillen in rijkdom en armoede. En daardoor 
belasten wij het milieu vaak onherstelbaar. Herstel van 
de gezonde balans tussen mens, milieu en economie 
is daarom van belang. In deze bijeenkomst staan we 
stil bij de kansen voor herstel van de balans in de 
natuur en wat we concreet kunnen doen om mee te 
bouwen aan een beter milieu.

Doelstellingen van deze bijeenkomst
DOEN Jongeren ondernemen minstens één actie 
waarbij zorg voor, behoud of herstel van de schepping 
centraal staat.
BELEVEN Jongeren beleven plezier en voldoening aan 
het feit dat je een verschil kunt maken, hoe klein ook.
DENKEN Jongeren begrijpen wat ‘rentmeesterschap’ 
concreet inhoudt en waarom het belangrijk en nodig is. 
Jongeren begrijpen dat onze wijze van leven invloed 
heeft op het milieu.
DOORGAAN Jongeren zetten een eerste stap en 
formuleren een aantal concrete en uitvoerbare doelen 
om zelf meer en meer een zorgzaam beheerder te 
worden.

Met je neus in het afval 
Tijdsindicatie
Opdracht: circa 20 minuten
Benodigdheden
• vuilniszakken met afval van wat je zoal buiten op 

straat aantreft, zoals blikjes, f lesjes, kauwgom, 
plastic zakken, sigarettenpeuken, pennen, 
patatbakjes et cetera.

• zorg voor plastic handschoenen en evt. plastic 
schorten.

• naambordjes met verschillende soorten afval en 
bordjes met verschillende afbreektijden.

• tafels
• laptop met internetverbinding
• beamer
Vooraf: Doel van deze opdracht is de jongeren 
te confronteren met wat er zoal op straat wordt 
weggegooid. Zorg dat je genoeg verschillend afval 

hebt.
Beschrijving: Onderdeel 1 Verdeel de jongeren in 
groepjes en geef ze 5 minuten om de vuilniszakken 
uit te zoeken. Alle groepjes mogen de vuilniszakken 
tegelijk doorzoeken. Elk groepje mag het gevonden 
afval op een eigen tafel uitstallen.
Onderdeel 2 Laat ze het afval categoriseren met 
bordjes erbij over hoelang zij denken dat het de tijd 
nodig heeft om af te breken.
Onderdeel 3 Laat vervolgens de Prezi (te vinden op 
www.michayoung.nl) presentatie zien die hoort bij 
bijeenkomst 3 met het schema met de afbreektijden. 
Kijk welk groepje de meeste goede antwoorden heeft, 
deze groep is de winnaar!

Afbreektijden van afval:
• Papier paar dagen tot een half jaar
• Kartonnen drankbeker minstens een half jaar
• Sigarettenpeuk 1 tot 5 jaar
• Metalen blikje 1,5 tot 50 jaar
• PVC 5 tot 10 jaar
• Een plasticfrisdrank PET-f les 5 tot 10 jaar
• Stevige plastic zak 10 tot 20 jaar
• Draagtasjes: 
       - plastic 5 tot 10 jaar
       - biologisch afbreekbare 90 tot 400 dagen
       - papieren 90 tot 400 dagen
• Kauwgum 20 tot 25 jaar
• Aluminium blikje 80 tot 1 miljoen jaar
• Plastic six-packhouder 100 jaar
• Glazen f les 1 miljoen jaar
• Piepschuim bekertje / polystyreen bekertje 

‘eeuwig’
• Banaanschil, sinaasappelschil 1 tot 3 jaar
(Dit is een deel van de lijst die is te vinden op 
www.duurzaammbo.nl)

Bijlage 8: Clubprogramma 12+
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Dat kan anders 

Tijdsindicatie
45 minuten

Benodigdheden
• computers of laptops met internetverbinding
• beamer
Beschrijving
Onderdeel 1 Leg aan de groep uit wat je (ecologische) 
voetafdruk inhoudt (zie kader)
Onderdeel 2 Iedere jongere berekent zijn of haar 
voetafdruk www.voetafdruk.nl
Onderdeel 3 Verdeel de groep in kleine groepjes. 
Elk groepje kiest een onderwerp en gaat op zoek 
naar achtergrondinformatie en concrete tips om de 
(ecologische) voetstap te verkleinen. Hieronder vind je 
een aantal vragen en tips waarmee je de groepjes op 
weg kunt helpen. Laat de groepjes hun bevindingen 
presenteren aan elkaar.

Mobiele telefonie
Google: waar komen de grondstoffen voor jouw mobiel 
vandaan? Waar komt je oude telefoon
terecht? Tips:
• Werk mee aan de komst van een eerlijke 

smartphone, kijk www.fairphone.com.
• Als je oude mobiele telefoon het nog gewoon doet, 

vraag je dan allereerst af of je echt een nieuwe 
nodig hebt of maak er iemand anders blij mee! 
Anders: www.recell.nl of www.gsmretourplan.nl.

Kleding/schoenen
Google: Kom meer te weten over hoe een spijkerbroek 
gemaakt wordt: waar komt de spijkerstof vandaan, hoe 
wordt een spijkerbroek geproduceerd? Tips:
• Kopieer of print de kledingchecker / ranking list 

voor alle jongeren.
• Maak een ander blij met (goede) kleding die niet 

meer gedragen wordt.
• Breng kleding die niet meer gedragen wordt naar 

Dorkas, kringloopwinkel, Leger des Heils o.i.d.
• Breng oude meubels naar de kringloop of pimp ze 

met een verfje of een nieuw stofje.
• Breng je kapotte schoenen naar de schoenmaker 

en stop je sokken.

Afval
Google: Kom meer te weten over de ‘plastic soup’. 
Tips:
• Neem een boodschappentas mee als je naar de 

winkel gaat.
• Koop onverpakte, verse groenten en fruit. Als een 

verpakking ‘moet’, dan geen plastic.

• Koop andere producten ook zoveel mogelijk los.
• Liever 1 groot pak dan 2 kleine.
• Afval scheiden.
• Oud-papier voor het goede doel.

Eten en water
• Lokaal seizoensgroente en -fruit (kijk eens op de 

groente- en fruitkalender, www.milieucentraal.nl).
• Biologisch vlees, scharreleieren en/of minder vaak 

vlees eten (de dieren hebben de ruimte gehad en 
zijn niet met allerlei rare stoffen snel vetgemest).

• Fairtrade artikelen (chocola, koffie, …).
• Kraan niet onnodig laten stromen (bijv. bij het 

tanden poetsen).
• Korter douchen (schaf een zandloper aan!).

Computer
• Laat de lader van de laptop niet in het stopcontact 

zitten als je de laptop niet aan het opladen bent (dit 
geldt natuurlijk ook voor de lader van je telefoon!).

• Stel Century Gothic of een ander duurzaam (minder 
inkt-verbruikend) lettertype als standaard in.

Energie
• Groene energie
• Spaarlampen
• Apparatuur niet op standby laten staan
• Laders niet in het stopcontact laten zitten als je niet 

aan het opladen bent
• Diepvries in schuur/koude ruimte

Verkeer/vervoer/recreatie
• Lokaal leven
• Klimaatneutraal reizen/Co2-compensatie
• Koop of gebruik een zuinige auto
• De trein is zo gek nog niet
• Leve de fiets



Werk van Gods vingers 

Tijdsindicatie
Opdracht: circa 15 minuten

Benodigdheden
• bijbels

Vooraf
Door deze opdracht denk je samen met de jongeren na 
over hoe God wil dat we met het milieu omgaan.

Beschrijving
Onderdeel 1 Lees met elkaar Genesis 1 vers 26 - 31 en 
Psalm 8.
Hier vinden we een lofzang op de schepping en op de 
mens. En tegelijkertijd een duidelijke
opdracht voor de mens.
Onderdeel 2 Stel de jongeren de volgende vragen:
• Vertel in eigen woorden welke opdracht de mens 

van God heeft gekregen.
• Hoe brengt de mens het er van af als ‘rentmeester’? 

Geef eens een voorbeeld.
• God, de Schepper, is eigenaar van de aarde 

(Psalm 24). Hoe zit dat dan met alles wat jij ‘van 
mij’ noemt?

• Over welke milieuproblemen maak jij je zorgen?
• Christen ben je elke dag in alles wat je doet. Laat 

jouw omgang met de schepping zien dat jij christen 
bent? Waarin zou je dat nog meer kunnen laten 
zien?

• Wat wil jij concreet doen om je levensstijl te 
veranderen, zodat je zorgt voor de natuur?

• Onderdeel 3 Lees Psalm 8 nu nog eens en vervang 
‘hem’ door ‘mij’.

Maak het verschil 

Vooraf
Laat de jongeren kiezen uit één van onderstaande 
opdrachten.

Beschrijving
Keuze 1 Duurzame kerk 1
Loop het (kerk)gebouw door en inventariseer 
hoe en waar het duurzamer kan (energie, 
schoonmaakmiddelen, koffie en thee et cetera).
Schrijf hierover een brief aan de koster, kerkenraad en 
commissie van beheer. Licht je actie toe,  beschrijf je 
bevindingen en geef duurzame adviezen. Bied je brief 
creatief aan, bijvoorbeeld in de vorm van f lessenpost 
of met gerecycled inpakpapier of cadeauverpakking. 
Wees origineel en blijf in het thema.

Keuze 2 Duurzame KERK 2
Verzamel alle reclamefolders die alle jongeren uit de 
groep deze week binnenkrijgen. Leg ze op zondag op 
een grote stapel voor in de kerk. Vertel wat het effect 
van zoveel papier is op het milieu. Licht je actie toe en 
deel na de dienst nee-nee-stickers (gratis af te halen 
bij het gemeentehuis) uit.

Dit materiaal is met toestemming overgenomen uit 
Micha Young, een project voor jongeren vanaf 15 
jaar over goed en recht doen. Micha Young daagt 
jongeren in vier bijeenkomsten en één weekend uit 
om hun geloof handen en voeten te geven en in hun 
omgeving iets van Gods licht te laten zien. Kijk voor 
meer informatie op www.michanederland.nl. Met 
behulp van het cursusboek kunnen jeugdleiders zelf 
met het materiaal aan de slag in hun jeugdgroepen of 
catechese. 

De voetafdruk

De voetafdruk (ook wel mondiale of ecologische 
voetafdruk genoemd) is de ruimte die we per persoon 

innemen op aarde. Deze ruimte wordt berekend op 
basis van jouw levensstijl. Alles wat je consumeert kost 

namelijk ruimte. Eten en drinken neemt bijvoorbeeld 
ruimte in beslag, omdat het verbouwd en vervoerd moet 
worden. Maar ook papiergebruik (denk aan bomenkap) 
en energieverbruik (CO2 uitstoot) kosten veel ruimte. De 

gevolgen van jouw gedrag kunnen met de voetafdruk 
in een getal worden uitgedrukt. Dit getal geeft aan welk 
stukje van de aardbol jij in beslag neemt. De voetafdruk 
is wereldwijd de afgelopen jaren sterk gestegen. Als we 
zo doorgaan zijn er binnenkort twee aardbollen nodig!
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Fact-sheet Plastic (f lesjes)

Een groot plasticprobleem in Nederland zijn f lesjes: daar worden er per dag minimaal 500.000 van 
weggegooid. Voor het maken van één zo’n f lesje is 1 liter water en een kwart liter olie nodig. (Bovendien is 

een f lesje water ook nog eens 1.000 keer zo duur als kraanwater)
Een mogelijke oplossing voor het f lesjes (maar ook voor het blikjes-) probleem: de Dopper: een herbruikbare 

en (i.t.t. hergebruikte ‘gewone’ f lesjes) goed wasbare f les, voor het grootste gedeelte gemaakt van 
gerecycled en duurzaam materiaal en vrij van schadelijke stoffen. Zie www.dedopper.nl.

Fact-sheet Kauwgom

De natuur doet er meer dan 20 jaar over om de huidige  chemische kauwgom af te breken. Daarmee 
vervuilen we ons milieu en leefomgeving (en daarnaast zijn de maatschappelijke kosten voor het 

schoonmaken van straten en perrons heel hoog). Alternatief voor ‘gewone’ kauwgom is biologische 
kauwgom: een 100% biologisch afbreekbare kauwgom, gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Het hecht 

minder aan oppervlaktes en belast het milieu dus veel minder dan
chemische kauwgom. Chicza, www.chicza.com (verkoopadressen via google te vinden)

Ecouwgom, www.ecouwgom.nl.

Fact-sheet Sigarettenpeuken

In Nederland komen er jaarlijks 9 miljard peuken in het milieu terecht. Wereldwijd zijn dat er 4,5 triljoen (4,5 
met 18 nullen!). Is dat erg? Nou, eigenlijk wel! Door het verbranden van de tabak ontstaan onder andere de 
chemische stoffen ammonia en arsenicum. Een sigarettenpeuk is dus eigenlijk gewoon chemisch afval! We 
weten al dat sigaretten niet goed zijn voor de gezondheid, maar dat zijn ze ook niet voor het milieu en de 

dierenwereld! Als je twee sigarettenpeuken per dag zou laten weken in een liter water, zouden alle vissen die 
in dat water zwemmen doodgaan! De beste manier om hier een einde aan te maken, is natuurlijk stoppen 
met roken of gewoon niet beginnen. Maar wat kun je nog meer doen? Wie weet is de zakasbak wat? Een 
asbak die gemakkelijk in een binnenzak, broekzak of tas past: herbruikbaar, hittebestendig, licht en 99,9% 

luchtdicht.


