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Jona 
BIJBELROOSTER 

-geschikt voor peuters- 

 
MAANDAG: Op het schip 
Lees Jona 1:1-7 

Peutervraag bij vers 6: Wie slaapt er op het schip? 
Overige vragen: Is Jona gehoorzaam aan Gods Woord? Wanneer lopen wij precies de andere 
kant op dan God wijst? Waarom stuurt God een storm? Wat leert ons dat? 
 
DINSDAG: In het water 
Lees Jona 1:8-17 
Peutervraag bij vers 17: Wat doet de grote vis? 
Overige vragen: Wat zegt Jona over zichzelf in vers 9? Wat weet hij (vers 12)? Zijn wij ook zo 
eerlijk over de verkeerde dingen die we gedaan hebben? Waarom is dat nodig? 
 
WOENSDAG: In de vis 
Lees Jona 2 

Peutervraag bij vers 1: Wat doet Jona in de vis? En bij vers 10: Wat doet de vis? 
Overige vragen: Wat valt je op aan het gebed van Jona? Wat kun je daarvan leren voor je 
eigen gebed?  
 
DONDERDAG: In de stad 

Lees Jona 3 
Peutervraag bij vers 2: Hoe heet de stad? En bij vers 4: Wat doet Jona in de stad? 

Overige vragen: Wat preekt Jona in de stad? Wat doen de mensen die hem horen? Wat doet 
God? Wat doen wij met de preek? Wat leert dit gedeelte je over God? 
 
VRIJDAG: Onder de boom 
Lees Jona 4 

Peutervraag bij vers 1: Wat maakt Jona boos? En bij vers 6: Wat maakt Jona blij? 
Overige vragen: Wat heeft Jona over God geleerd (vers 2)? Wat leert de Heere Jona door het 
laten groeien en verdorren van de boom (vers 10-11)? Wat leert de Heere ons door het 
Bijbelboek Jona? 
 

Extra:  
-Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website Jona 1 vers 2a (= Jona 3 vers 2a) en/of 

Jona 1 vers 9m in pictogrammen en gebaren om te leren. 
-Bijbelonderwijs peuters: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website ook een bestand met 

tips en ideeën (boekje met Bijbelse vertelling, suggestie voor Psalmvers en Bijbellied, 
Bijbelse kijktafel en verwerkingsmogelijkheden) voor Bijbelonderwijs aan peuters over Jona. 
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