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JONA 

Een boekje voor thuis…. 

elke dag te lezen in de Bijbelse 

Themaweek 
 

 

 
maandag 18 tot en met vrijdag 22 januari 2021 
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 JONA…... 
 
 

 
 

Het is deze week Bijbelse Themaweek. Dat houdt in dat we elke dag even stilstaan bij 

een thema uit de Bijbel. Nu doen we dat natuurlijk wel vaker, maar in deze week zullen 

alle Christelijke scholen van Putten bij hetzelfde thema stilstaan. En aanstaande zondag 

zal in alle kerken van Putten de kerkdienst over dit thema gaan. We leren allemaal een 

themapsalm en -lied aan en veel dominees zullen de scholen bezoeken om met kinderen 

te praten.  

Zo beleven we een Bijbelse Themaweek die we met elkaar hopen af te sluiten in de 

diverse kerken, waar iedereen welkom is, ook als je niet (zo vaak) naar de kerk gaat!  

Als we vanwege de corona-maatregelen niet naar een kerk kunnen gaan zijn de 

kerkdiensten digitaal te volgen: 

Gereformeerde kerk -   https://www.gkputten.nl/kijkofluister.php                                          

Andreaskerk - https://www.youtube.com/channel/UCe23cAlKnd94uWS-cBqTFHw  

Hersteld Hervormde Gemeente - https://www.youtube.com/channel/UCuv3eX8y-

OeJP7z6PHSW98A  

Christelijk Gereformeerde Kerk - https://www.cgk-putten.nl/download/live  

Hervormde Gemeente -  www.hervormdputten.nl/kerkomroep/kerkdienstenrooster.nl  

Rafael Putten - https://www.youtube.com/channel/UCzHFFVRsfsMbfDh8Y0qEmxw/live  

 

Met dit boekje kan thuis dagelijks een deel van het verhaal worden gelezen en met 

elkaar worden besproken. Ook de liederen staan erin. 

Veel leesplezier met dit boekje! 

 

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

De Bijbelse Themaweek wordt jaarlijks voorbereid door een werkgroep, waarin 

leerkrachten vanuit verschillende Christelijke scholen in Putten vertegenwoordigd zijn. 

Ook denken er  predikanten, werkzaam in verschillende Protestants-Christelijke kerken 

van Putten, mee.  

Vragen naar aanleiding van het onderwerp,  

het geloof in God, de kerk of iets anders dat in de themaweek voorbij is gekomen?  

Wil je een gratis Bijbel ontvangen? 

Het emailadres van de commissie is 

a.lof@cnsputten.nl 

https://www.gkputten.nl/kijkofluister.php
https://www.youtube.com/channel/UCe23cAlKnd94uWS-cBqTFHw
https://www.youtube.com/channel/UCuv3eX8y-OeJP7z6PHSW98A
https://www.youtube.com/channel/UCuv3eX8y-OeJP7z6PHSW98A
https://www.cgk-putten.nl/download/live
http://www.hervormdputten.nl/kerkomroep/kerkdienstenrooster.nl
https://www.youtube.com/channel/UCzHFFVRsfsMbfDh8Y0qEmxw/live
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              themapsalm: psalm 117 
  

Loof, loof den Heer', gij heidendom! 

Gij volken, prijst Zijn Naam alom. 

Zijn goedheid is, in nood en dood, 

Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 

Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 

Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer! 
(oude berijming) 

 
 
 

 

 

 

1 Looft, alle volken, looft den Heer, 
 roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
 Want over ons is groot en wijd 
 zijn gunst en goedertierenheid, 
 voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 

 Heft met ons Halleluja aan! 
(nieuwe berijming) 
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Themalied: 

Op een dag zei God tegen Jona:                             

Jona, Jona, ga naar Ninevé                                                                                                   

Jona, Jona, ga naar Ninevé                                                                                                                

Maar Jona die zei 'nee,                                                                                                                 

Ik wil niet naar die nare stad,                                                                                                 

de mensen daar die kunnen me wat’                                                                                        

Zei Jona en hij ging op pad                                                                                                             

Tot hij een schip gevonden had                                                                                               

Dat voer naar Tarsis over zee                                                                                                

Maar niet naar Ninevé 

Jona, Jona, ga naar Ninevé ('Ik wil niet')                                                                                     

Jona, Jona, ga naar Ninevé                                                                                                   

Maar God ging met hem mee                                                                                                     

Hij stuurde 't schip in een orkaan                                                                                              

En de mensen riepen 'Wij vergaan'                                                                                          

En ach, het lot wees Jona aan                                                                                                       

Die zei 'Ik heb wat doms gedaan                                                                                              

Ik wou niet luisteren naar Gods woord                                                                                  

Gooi mij maar overboord' (Plons!) 

Jona, Jona, ga naar Ninevé                                                                                                   

Maar daar zwom een vis in zee                                                                                               

Die lustte Jona al te graag                                                                                                      

Drie dagen zat hij in zijn maag                                                                                              

Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd                                                                                                    

Ik zal doen wat ik heb beloofd'                                                                                                  

De vis zwom pijlsnel naar het strand                                                                                      

En spuugde hem aan land 

Jona, Jona, ga naar Ninevé ('Ik wil wel')                                                                                

Jona, Jona, ga naar Ninevé ('Ik ga al')                                                                                  

Jona, Jona, ga naar NInevé 

'Ik ga naar Ninevé' 

(tekst: Elly en Rikkert) 
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Maandag 18 januari:  
Om te beginnen 

Over Jona gaat het deze week. 

 “Jona in de walvis!”, zeggen de mensen dan direct. Dat is bijzonder, niet iedereen heeft 

wat met de kerk of met het geloof. Maar bijna iedereen weet wie Jona is! Hij is een 

beetje grappig, een beetje zielig, een beetje van alles wat. Kerkmensen zijn altijd een 

beetje verlegen als het over dit Bijbelboek gaat. Eigenlijk moeten ze om ‘deze profeet 

van niets’ lachen. Maar mag dat wel? Lachen om een persoon uit de Bijbel? Lach je dan 

eigenlijk niet ook een beetje om jezelf? Omdat we allemaal wel iets van Jona in ons 

hebben? Lachen als een boer met kiespijn.  

Kijkend naar de mens Jona, kijken we ook naar onszelf. En kijken we naar God, die Jona, 

én ons, ondanks alles niet afschrijft. Omdat voor God ieder mens waardevol is, wat voor 

rare snijboon je ook bent!  

 
Dinsdag 19 januari: de roeping van Jona. 
Jona moet naar Ninevé, die grote stad waar de mensen alles doen wat God verboden 

heeft. “Dat kan zo niet langer”, zegt God. “Jona, zeg de mensen daar de wacht aan!”            

De naam Jona betekent ‘duif’.  Ninevé staat voor alles wat niet goed is in de wereld, 

Jona staat voor het uitverkoren volk van God, geroepen om Gods werk op aarde uit te 

voeren.  

Meneer Duif moet naar Ninevé: het gaat daar niet goed, Jona. Sla je vleugels uit en 

vlieg erheen… En dan slaat Jona zijn vleugels uit en dan gaat hij precies de andere kant 

op. Hij piekert er niet over om namens God naar Ninevé te gaan. Jona bedankt voor de 

eer. Waarom? En wat doet God met deze dienstweigeraar? (Lezen: Jona 1, 1 – 8) 

 

+Wat doe jij als je ouders iets aan je vragen waar je helemaal geen zin in hebt? 
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Woensdag 20 januari: de vlucht van Jona. 
Over Jona hebben we het. Over de profeet, die de opdracht van God kreeg om de 

mensen in Ninevé te waarschuwen voor hun slechte gedrag.  

Maar Jona doet het niet. Hij mocht die mensen in Ninevé niet. Het waren vijanden van 

het Joodse volk. Daarom wilde Jona geen enkel woord aan hen vuil maken.  

Daarbij komt dat hij Zijn God langer kent dan vandaag. Waarom je mensen keihard de 

waarheid zeggen? Omdat je zo’n hekel aan ze hebt? Nee. Omdat je ze zo lief hebt. En 

het God ter harte gaat als het verkeerd met de mensen afloopt.  

Als je ze niet lief hebt, hou je je mond. Zoals Jona. Die probeert weg te vluchten. De 

andere kant op, het schip op, het water op…      (Lezen: Jona 1, 9-16) 

 

+ Als jij niet wilt komen als je ouders je roepen, dan kun je je verstoppen. Dan zien ze 

je misschien niet. Jona verstopt zich voor God in een schip. Wat denk je? Zou God Jona 

daar kunnen vinden? 

 

Donderdag 21 januari: Jona in de grote vis. 
En de Heer zond een grote vis om Jona op te slokken…  

God wil Ninevé niet loslaten en daar heeft Hij Jona bij nodig. Zoals Ninevé niet ten 

onder gaat, mag Jona niet ten onder gaan. Een grote vis moet daarvoor zorgen. Alles is 

trouwens groot in dit verhaal: de stad is groot, de wind is groot, de storm is groot, de 

angst van de zeelieden is groot en groot is ook de vis. “Sta op, roep tot je God”, zei de 

kapitein tegen Jona.  

Drie dagen en drie nachten krijgt Jona daar nu de gelegenheid voor. Eindelijk zoekt hij 

weer contact met de Here God. Jona is zó moe is dat hij zelf geen oplossing meer weet. 

Mooi Paasverhaal trouwens: ten derden dage… Zien we vaker in Bijbelverhalen! Ten 

derden dage een ommekeer van dood naar leven.  

Wat zou daarmee bedoeld worden?   (Lezen: Jona 2) 

 

+ Ben jij wel eens bang in het donker? Wat doe je dan? 

Jona zit drie dagen in de buik van de vis. Helemaal alleen in het donker! Het enige wat 

hij nog kan doen is bidden; ook jij mag weten dat God jou overal kan zien en horen! 
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Vrijdag 22 januari: Jona in Ninevé. 
Jona staat weer op het droge. Met de zilte zeelucht nog om zich heen moet hij als een 

bevrijd mens de wereld in gaan als profeet van God. Niet terug naar zijn eigen, veilige 

omgeving, maar de grote stad Ninevé.  Daar gaat ie, en eerlijk is eerlijk, hij doet het 

fantastisch! Want wat gebeurt er? De hele stad bekeert zich, heeft spijt, wil 

verandering, wil het beter doen…  

Maar of Jona daar nou op zat te wachten? Want toen God zag dat de mensen in Ninevé 

spijt kregen van hun fouten en weer bij Hem terug wilden komen, trok God de straf 

voor Ninevé weer in. En was dit nu niet precies de reden waarom Jona in eerste 

instantie helemaal geen zin had in deze opdracht? Omdat Hij Zijn God door en door 

kende?  (Lezen: Jona 3) 
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Zaterdag 23 januari: Jona onder de boom. 
Wat was die arme Jona boos en teleurgesteld. Jona was niet blij met al die mensen die 

zich bekeerden; hij was niet dankbaar dat God de stad niet vernietigde maar spaarde; 

Jona was woedend! Een God een God, een woord een woord. Als het bij God vandaag zus 

is en morgen zo, waar kun je dan nog op vertrouwen?  

Kwaad is Jona als ‘zijn’ wonderboom verdort. Hij meent terecht boos te zijn over de 

zinloze vernietiging ervan. Maar zou een vernietiging van Ninevé niet even zinloos zijn?   

Jona krijgt van God uitleg. Heel simpel, heel begrijpelijk. God zegt: Die boom waar je zo 

blij mee was, had jij niet gemaakt. Het was ook nog eens een boom van niks, in één nacht 

gekomen, in één nacht weer weg. Maar je had er wel verdriet om. Het leek wel of je van 

die boom hield. En nu moet je die boom van één dag die niet eens van jou was, eens 

vergelijken met Ninevé. Daar wonen 120.000 mensen. Allemaal schepselen van mij. Erg 

belangrijk zijn ze niet. Gelovig of braaf ook niet zo erg. Maar ze zijn allemaal Mijn 

mensen. En ondanks alles heb Ik ze allemaal lief. Goed, ze hebben een slechte reputatie. 

Net zoals onze hele wereld een slechte reputatie heeft. Maar Ik kan het eenvoudig niet 

laten ze ondanks alles vast te houden. En ze te bekeren. Is dat goed of slecht Jona. Jij 

mag het zeggen!  (Lezen: Jona 4) 

 

+Wat vind jij hiervan? 

+Kom je morgen naar één van de kerken of kijk je mee via één van de life-streams? Dan     

sluiten we samen deze week af! 
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Bordspel over Jona. 

Nodig: bordspel (je kan het mooi kleuren!), dobbelsteen, pionnen. 

Spelregels:  Wie het hoogst gooit, mag beginnen. Zet net zoveel vakjes vooruit als je 

met de dobbelsteen hebt gegooid. Om te winnen moet je precies op 63 komen; gooi je 

teveel, dan ga 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 betaalt om mee te kunnen op de boot; 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 een keer. 

26. Jona wordt overboord gegooid; ga 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 een beurt over. 

36. Drie dagen en nachten zit 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 Ninevé; ga nog een keer net zoveel vakjes vooruit als je net 

      gegooid hebt.  

45. Jona spreekt tot Ninevé en de mensen veranderen; ga naar 49. 

50. Jona wacht af of Ninevé toch niet ondersteboven gaat; wacht 2 beurten. 

53. Jona kan heerlijk zitten in de schaduw van de boom; je mag nog een keer gooien.  

63. De God die Ninevé spaart, houdt van jou en wil ook jouw Vriend zijn!                                                               

 


