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Bijbelonderwijs peuters 

Thema: Jona 

 
Bijbel 
Jona 1, 2, 3 en 4 
Zie eventueel het Bijbelrooster ‘Jona’ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelrooster-jona/ 
 
 

Bijbelse vertelling 

 
(Ook andere boekjes zijn mogelijk. In Kijk en luister 2 van dezelfde auteur vind je ook een 
hoofdstuk over Jona.) 
 
 

Bijbeltekst 
(Maak een keuze) 
- Jona 1 vers 2a = Jona 3 vers 2a 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-jona12a-leren/ 

 
 

- Jona 1 vers 9m 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-jona19m-leren/ 
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Psalmvers 

 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-139-vers-1/ 

 

 

 

Bijbellied 
(kies zelf het aantal coupletten) 
 

Jona heeft God wel verstaan, maar hij stoort er zich niet aan. 
Jona gaat heel eigenwijs – met een grote boot op reis. 

Maar de Heer’ zegt: nee, nee, nee, Jona moet naar Ninevé. 
 
Midden op de oceaan komt zijn schip in een orkaan. 

Jona wordt van boord gezet, maar een vis heeft hem gered. 
Want de Heer’ zegt: nee, nee, nee, Jona moet naar Ninevé. 

 
Na drie dagen duisternis komt hij heelhuids uit de vis. 

Jona gaat nu wél op pad, naar die goddeloze stad. 
Want de Heer’ zegt: nee, nee, nee, Jona moet naar Ninevé. 
 

Ninevé hoort Jona aan en de mensen zijn ontdaan; 
Zitten neer in zak en as, dagenlang wordt er gevast 

En de Heer’ zegt: nee, nee, nee, sparen zal Ik Ninevé. 
 
Jona uit de grote vis, ziet dat God vol liefde is. 
O, wat is die Jona kwaad, dat de stad haar straf ontgaat. 
Maar de Heer’ zegt: nee, nee, nee, wees toch blij om Ninivé!  

 
Bron: Alles wordt nieuw, deel I, 12 (tekst: Hanna Lam & muziek: Wim ter Burg) 
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Kijktafel 

 
 
 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelse-kijktafel-jona/ 
 

Verwerking 
1. Verwerkingskaarten 

 
 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelonderwijs-jona-verwerkingskaarten/ 
 
2. Vis voor vingerverf 
Je vindt op de website de voor- en achterkant van een vis. Print deze afbeeldingen. Verf 
samen met je kind de vis door het topje van zijn of haar wijsvinger in de vingerverf te dopen 
en daarna af te drukken op de vis. Maak op deze manier de vis vol met schubben. Plak de 

voorkant op de achterkant met een stukje wc-rol ertussen. Op deze manier kan je kind ‘Jona’ 
in de vis zetten. 

  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelonderwijs-jona-vis-verven/ 

Je vindt op de website zes verwerkingskaarten over 
het leven van Jona. Ze zijn op verschillende 
manieren te gebruiken (en misschien kun je zelf 
nog wel meer manieren bedenken): 
- Je kunt tijdens het voorlezen van het Bijbelverhaal 
je kind het goede kaartje laten pakken 
- Je kunt je kind de kaartjes op goede volgorde neer 
laten leggen en zelf het verhaal laten vertellen 
- Je kunt je kind de kaartjes laten kleuren en er een 
‘harmonicaboekje’ van maken of ze als een 

‘vertelslinger’ ophangen 
- Je kunt de kaarten twee keer printen, op karton 
plakken en er memory mee doen. 
 

- Kies een hoekje, kastje, kistje, theeblad of wat dan 
ook dat je hiervoor wilt gebruiken 
- Bedenk een ondergrond, in dit geval is blauw van 
water een passende kleur. Je kunt blauwe steentjes 
op de bodem strooien of een blauw karton of blauw 
crêpepapier neerleggen 

- Zet het boekje met de Bijbelse vertelling erin 
- Ook de verwerking die je maakt, kun je er een plekje 
geven 
- Bedenk wat er nog meer in kan: een boot 
(gemakkelijk te vouwen van een A-4), een poppetje 
van lego/duplo/playmobile of iets anders, een vis (zie 
hieronder), een stad van blokken, een boom… 
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