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Jona en de vis en goede voornemens, een les voor leerlingen van 6-8jr 

 

I Lees/vertel het verhaal van Jona 
Maak hierbij bijvoorbeeld gebruik van:  

‘Ik wil niet’ Marilyn Lashbrook (4+) 

‘Jona’, Penny Frank (6+) 
‘Bijbel voor kinderen OT’, M Busser (6+) pag.130-135 

 
Is het verhaal al eerder vertelt, vertel het dan mbv de leerlingen. Zorg dat in 

ieder geval vertelt wordt dat Jona spijt heeft (en als er ook over Nineve wordt 
vertelt dat de bewoners vd stad spijt kregen van hun slechte gedrag). 
 

Ipv voorlezen/vertellen kan ook naar een vd you tube filmjes worden gekeken 
die hieronder bij afsluiting (IV) staan 

 
Herhaal na het vertellen: Jona zei tegen God dat hij spijt heeft. 
     Jona vraagt God hem te vergeven. 

     Jona belooft (volgende keer/jaar) beter zijn best te doen. 
     Jona doet dus Tesjoeva. 

 
II Vraag wie ook wel eens iets heeft gedaan waar hij/zij spijt van kreeg. Wat heeft 

hij/zij toen gedaan. 

 
III Verwerking  

 Maak met de hele groep een grote vis  
 (A1 of 2, etalagekarton formaat) en 

hang die in de klas. 

 Zie voorbeeld (Hadassah Schrijver)  
 Let op het bruine stuk is aan de 

 bovenkant niet vastgeplakt. 
 
 Laat alle leerlingen individueel een 

goed voornemen voor het nieuwe jaar 
op een papiertje schrijven (help erbij 

als ze nog niet goed schrijven en 
tekenen kan natuurlijk ook) 
 

Vouw de papiertjes met goede voornemens dubbel (of nog iets kleiner) en laat de 
leerlingen om de beurt hun goede voornemen in de vis stoppen.  

 
IV xtra als afsluiting 

Kijk: 

Jona in beeld. Nederlands gezongen met leuke plaatjes  

(enige min-punt tekst: luister beter naar de Heer  ipv God. Toch een aanrader!) 

www.youtube.com/watch?v=x_zMqp4qYo8 

 
Wat zagen en hoorden de .leerlingen? 

 
of  

 
Jona gezongen (door Elly en Rikkert) in het Nederlandse + tekst.  

www.youtube.com/watch?v=QcmJ1Q5SOvI  

plaatjes van boekje Bijbelgenootschap (aanwezig in sommige 

onderwijsbibliotheken) 

http://www.youtube.com/watch?v=x_zMqp4qYo8
http://www.youtube.com/watch?v=QcmJ1Q5SOvI

