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Week 1: Jona’s opdracht en vlucht 

  
Zondag 26 juni - De opdracht van God 
Lees Jona 1:1 en 2 
- In welke tijd leefde Jona? Zoek daar vandaag of deze week eens iets over op. Je kunt ook 
dit werkblad maken:  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/werkblad-tijdbalk-koningen-en-profeten/  
- Waarom moest Jona naar Ninevé (vers 2b)? Wat zegt de Bijbel met kanttekeningen of 
Bijbel met Uitleg bij dit vers?  

> Moet de Heere dat ook zeggen van jouw leven, jouw woonplaats, ons land? 
 

Maandag 27 juni - De vlucht van Jona 
Lees Jona 1:3 
- Doet Jona wat hij moet doen? Waarom wel of waarom niet?  
   >  Vind jij het moeilijk om je taken voor school en thuis te doen? Waarom stel je het  
   soms uit of mopper je wanneer je het moet doen?  
 
Dinsdag 28 juni - De storm op zee  
Lees Jona 1:4 en 5  
- Waarom geeft de HEERE plotseling een storm?  
Kun je begrijpen dat Jona ligt te slapen in dit gevaar (vers 5b)?  
   >  Eigenlijk lijken veel mensen heel erg op Jona? Waarom? Over welk gevaar gaat het 
dan? Hoe ga jij daarmee om?  
 
Woensdag 29 juni - Het roepen tot God  
Lees Jona 1:6 en 7  
- Wat vraagt de opperschipper aan Jona?  
- Denk je dat de zeelieden geloofden in dezelfde God als Jona (kijk ook bij vers 5a)? 
   >  Waarom bidden wij vaak als we in nood zijn? Is dat goed?  
 
Donderdag 30 juni - Het getuigenis van Jona 
Lees Jona 1:8 en 9  
- Wat is een ‘getuigenis’?  
- Wat getuigt Jona? 
   >  Kom jij ervoor uit dat je christelijk bent? Op welke manier kun jij dit laten merken 
aan je omgeving?  
 
Vrijdag 1 juli - De angst van de zeelieden  
Lees Jona 1:10 en 11  
- Waar zijn de zeelieden verbaasd over? 
   >  Kun jij begrijpen dat Jona ongehoorzaam was aan God? Hoe is dat in jouw leven?  
 
Zaterdag 2 juli - Het advies van Jona  
Lees Jona 1:12 en 13  
- Waarom doen de zeelieden niet wat Jona voorstelt?  
    > Jona voelt dat de Heere hem straft voor zijn ongehoorzaamheid. Wat kun jij hiervan  
    leren?  

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/werkblad-tijdbalk-koningen-en-profeten/
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Week 2 -  Jona’s gebed 
  
Zondag 3 juli - Jona in de zee 
Lees Jona 1:14 en 15   
- Tot Wie bidden de zeelieden (vers 14)? Waarom is dat bijzonder? 
- Wat vind je bijzonder aan vers 15?  
   >  Vertel jij je zorgen aan de Heere? Wat vind je daarbij moeilijk? Praat daar vandaag 
met iemand over! 
 
Maandag 4 juli - Jona in de vis 
Lees Jona 1:16 en 17  
- Hoe danken de zeelieden de HEERE (vers 16)? 
- Hoe zorgt de HEERE voor Zijn knecht (vers 17)? 
   >  Wat kun je van de zeelieden leren? Dank de HEERE voor Zijn zorg over jou! 
 
Dinsdag 5 juli - Jona’s gebed (1) 
Lees Jona 2:1 en 2  
- Waarom vergelijkt Jona de walvis met een graf (vers 2)?  
   >  Jona weet zeker dat God hem hoort. Jij ook?  
 
Woensdag 6 juli - Jona’s gebed (2)  
Lees Jona 2:3 en 4  
- Eerst hoor je een klacht en dan komt er geloof (vers 4).  
- Wat is geloof? Wat gelooft Jona?  
   >  Wie geeft geloof? Waarom heb jij geloof nodig?  
 
Donderdag 7 juli - Jona’s gebed (3)  
Lees Jona 2:5 en 6  
- Zeg eens in eigen woorden wat Jona hier tegen God zegt! 
- Jona zit nog in de buik van de vis. Wat weet hij zeker (vers 6b)?  

> Kun jij dit Jona nazeggen? Weet jij dat God jouw ziel gered heeft van het verderf? 
Wat kun je bidden als je dat niet weet? Hoe kun je danken als je dat mag weten? 
 
Vrijdag 8 juli - Jona’s gebed (4)  
Lees Jona 2:7-9  
- Jona geeft de HEERE de eer. Hoe merk je dat?  
- Grote gedeelten van Jona’s gebed komen uit de psalmen (zie toelichting 3 in de Bijbel met 
Uitleg). Gebruik jij ook Psalmregels als je bidt? 
   >  Zing psalm 116:10 
 
Zaterdag 9 juli - Jona uit de vis  
Lees Jona 2:10 
- Wat zegt God tegen de vis? 
- Als God spreekt, gebeurt het ook. Kun je daar meer voorbeelden van geven? 
 > Wat betekent dat voor jouw leven? 
   >  Waarom kun je vers 10 niet begrijpen maar is het alleen te geloven? 
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Week 3 – Jona’s preek 
 
Zondag 10 juli - Een herhaalde opdracht  
Lees Jona 3:1 en 2  
- Wat valt je op aan deze verzen? 
- Wat moet Jona preken?  
   >  Wat moet een dominee preken? Bid of jullie dominee/ouderling Gods Woord mag 
brengen en of jij mag luisteren naar de woorden van God! 
 
Maandag 11 juli - Een gehoorzame knecht 
Lees Jona 3:3 
- Hoe reageert Jona nu op de opdracht van God?  
    >  De Heere is geduldig met Jona maar ook met ons. Leg dat eens uit! Wat is de 
bedoeling van de Heere daarvan?  
 
Dinsdag 12 juli - Een ernstige preek  
Lees Jona 3:4   
- Welke boodschap moet Jona gaan brengen? 
   >  Wat zou jij doen als dit tegen jou of over jouw woonplaats werd gezegd? 
   >  Ben jij bereid om de Heere te ontmoeten?   
 
Woensdag 13 juli - Een gelovige reactie  
Lees Jona 3:5 en 6 
- Hoe is de reactie van de mensen die de preek van Jona horen?  
- Hoe merk je dat aan wat ze doen? 
   > Hoe reageer jij op de boodschap van de Heere die iedere dag tot ons komt? 
   > Wat kunnen wij van de mensen uit Ninevé leren?    
 
Donderdag 14 juli - Een hartelijke droefheid  
Lees Jona 3:7 en 8 
- Welk bevel geeft de koning van Ninevé aan de burgers van zijn stad? 
- Wat is ‘vasten’?  
   >  Ben jij ook weleens onder de indruk van Gods Woord – net als deze koning?  
   >  De Ninevieten vasten, bidden en bekeren zich. Wat betekent dat voor ons?  
 
Vrijdag 15 juli - Een vast geloof  
Lees Jona 3:9  
- Wie weet… Voor ons klinkt dat als: misschien… Maar dat betekent het hier niet. Zoek het 
maar eens na. Lees de kanttekening bij Joël 2 vers 14. Het is geen misschien, maar een zeker 
weten: God zal…!  
- Wat zal God? Wat is ‘berouw hebben’ bij God? 
   >  Wat betekent dit vers voor ons?  
 
Zaterdag 16 juli - Een genadige God 
Lees Jona 3:10 
- Welk wonder gebeurt er?  
 >  Kun je dit begrijpen? Wat leert deze tekst je over God? Wat betekent dat voor jou?  



© www.bijbelsopvoeden.nl 
 

Week 4 – Jona’s verdriet en boosheid 
 
Zondag 17 juli  - Verdriet en boosheid 
Lees Jona 4:1 en 2a 
- Waarom is Jona boos en verdrietig? 
- Naar Wie gaat hij met zijn verdriet? 

> Waarover ben jij boos of verdrietig? Vertel je het ook tegen de Heere?  
    
Maandag 18 juli - Gebed (1) 
Lees Jona 4:2  
- Welke eigenschappen van God noemt Jona? Wat betekenen deze woorden? 
- Wat leert ons dit over God?   
   >  Hoe kun jij deze eigenschappen van God in je gebed noemen? 
 
Dinsdag 19 juli - Gebed (2)  
Lees Jona 4:3 en 4  
- Wat vraagt Jona aan God (vers 3)? Is dat goed? 
- Wat vraagt God aan Jona (vers 4)? Welk antwoord moet Jona geven? 
   >  Wat had Jona beter aan God kunnen vragen? Vraag jij dat ook? 
 
Woensdag 20 juli - De wonderboom groeit  
Lees Jona 4:5 en 6  
- Wat krijgt Jona van de Heere?   
- Waarom wordt het een wonderboom genoemd? 
   >  Hoe zorgt de Heere voor Zijn knecht? Kun jij dat begrijpen? Hoe zorgt de Heere 
voor jou? Kun je dat begrijpen? Dank Hem daarvoor!  
 
Donderdag 21 juli - De wonderboom verdort  
Lees Jona 4:7 en 8  
- Wat gebeurt er met de wonderboom? Waarom zou de Heere dat doen?  
   > Met alles in het leven heeft de Heere een bedoeling. Wat vind jij moeilijk in het 
leven? Welke bedoeling zou de Heere daarmee hebben?  
 
Vrijdag 22 juli - Vraaggesprek 
Lees Jona 4:9 
- Wat vraagt de Heere aan Jona? Waar ken je die vraag van (vers 4)? 
- Wat zegt Jona? Is dat zo?  
   >  Als je boos bent, kun je deze vraag ook aan jezelf stellen: is het eerlijk dat je boos 
bent? Wat moet dan heel vaak je antwoord zijn? Hoe komt dat?  
 
Zaterdag 23 juli - Les 
Lees Jona 4:10 en 11 
-  De Heere vergelijkt de wonderboom met de stad Ninevé. Wat wil de Heere Jona hierdoor 
leren?  
   > Wat heb jij de afgelopen weken geleerd vanuit het boek Jona? 
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Week 5: Jona in het Nieuwe Testament 
 
Zondag 24 juli - Het wonder van Jezus 
Lees Mattheüs 12:22-24 
- Wat doet de Heere Jezus (vers 22)? 
- Wat zeggen de mensen (vers 23)? 
- Wat zeggen de farizeeën (vers 24)? 
 > Vandaag hoor je in de kerk over de Heere Jezus. Wat doe je met de preek als je lijkt 
op de mensen uit vers 23? Wat doe je met de preek als je lijkt op de farizeeën uit vers 24? 
 
Maandag 25 juli - Het gesprek met Jezus 
Lees Mattheüs 12:36-37 
De Heere Jezus is met de farizeeën in gesprek over wat zij hebben gezegd. 
- Wat zegt de Heere Jezus over hun en jouw woorden? 
 > Let vandaag op wat je zegt! Bid om een wacht voor je lippen! 
 
Dinsdag 26 juli - Het voorbeeld van Jona 
Lees Mattheüs 12:38-40 
- Wat vragen de farizeeën aan de Heere Jezus?  
- Welk teken geeft Hij? Wat betekent dit teken? 
 > Van Wie was Jona een voorbeeld? Leg dat eens uit! 
 
Woensdag 27 juli - Het voorbeeld van Ninevé 
Lees Mattheüs 12:41 
- Wat zegt de Heere Jezus over de mensen van Ninevé? 
- Wat moeten de farizeeën daarvan leren? 
 > Welke les krijgen wij door dit voorbeeld? 
 
Donderdag 28 juli - Het ongeloof van de farizeeën 
Lees Mattheüs 16:1 en 4 
- Wat is er verkeerd aan de vraag van de farizeeën? 
- Welke tekenen en wonderen hadden ze al kunnen zien? 
 > ‘We moeten niet om een teken vragen, maar om geloof’. Leg dit eens uit! Bid erom!  
 
Vrijdag 29 juli - Het geloof van de discipelen 
Lees Mattheüs 16:13-16 
- Hoe hoor je geloof in het antwoord van Petrus (vers 16)? 
 > Wie is de Heere Jezus voor jou? 
 
Zaterdag 30 juli - Jezus’ volgen 
Lees Mattheüs 16:24-25 
- Jona nam zijn kruis niet op en volgde God niet. Hoe liep dat af? 
- De Ninevieten verloren hun leven en gingen in zak en as. Zij vonden het leven in God! 
 > Wat leer je van Jona en vers 24 over het volgen van God? 
 > Wat leer je van de Ninevieten en vers 25 over behouden/zalig/gered worden? 


