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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

JONA

10
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“Dat ga ik later ook een keer doen, meester!” 
Tijmen zucht ervan. Wat een mooi avontuur!

De meester is net klaar met het vertellen van een 
verhaal. Het was net echt. Hij zag het gebeuren. Ze 
zaten in een bootje. Veel mensen bij elkaar. Veel 
ruimte om te bewegen had je niet. Deinend over de 
golven van de oceaan zaten ze in enorme spanning. 
Ergens dichtbij zwom er een, zei de reisleider. Een 
walvis! Een echte! En ja hoor… nog geen minuut later 
zagen ze het… De enorme staart zwaaide boven het 
wateroppervlak uit. Een grote deining in het water 
en even later zag hij zijn lijf. Wat groot! Wat wonder-
lijk mooi! “Zo’n soort vis heeft Jona toch opgeslokt, 
meester?” Tijmen is diep onder de indruk… Wat is 
God machtig, denkt hij nog. Maar dan moet hij weer 
aan het werk… spelling is aan de beurt…
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Als Joodse jongen heeft Jona naar alle waarschijnlijkheid gedeelten van de 
psalmen uit zijn hoofd geleerd. 
In de buik van de vis bidt Jona en looft de Heere. 
De woorden die hij hier gebruikt zijn te herkennen in de psalmen. 
Welke zin uit het gebed van Jona past bij de zin uit de Psalm?
Geef die dezelfde kleur (of trek een lijn)

Zoek bij
elkaar

Jona 2:2a “Ik riep in mijn benauwd-
heid tot de Heere en Hij antwoordde 
mij”.   

Psalm 42:8b “Al Uw baren en 
Uw golven zijn over mij heenge-
gaan”. 

Jona 2:2b “Uit den buik des grafs 
schreide ik, en Gij hoordet mijn stem". 

Psalm 5:8 “Maar ik zal door de groot-
heid Uwer goedertierenheid in Uw 
huis ingaan; ik zal mij buigen naar het 
paleis Uwer heiligheid…”.

Jona 2:3b “Al Uw baren en Uw gol-
ven gingen over mij heen”. 

Psalm 69:2,3 “… De wateren zijn 
gekomen tot aan de ziel. Ik ben 
gezonken in grondeloze modder waar 
men niet kan staan; ik ben gekomen 
in de diepten der wateren, en de 
vloed overstroomt mij”.

Jona 2:4a “Ik ben uitgestoten van 
voor Uw ogen”.  

Psalm 30:4 “HEERE, Gij hebt mijn 
ziel uit het graf opgevoerd. Gij hebt 
mij bij het leven behouden”.

Jona 2:4b “Nochtans zal ik den 
tempel Uwer heiligheid weder 
aanschouwen”.

Psalm 116:17a “Ik zal U offeren een 
offerande van dankzegging".

Jona 2:5a “De wateren hadden mij 
omgeven tot de ziel toe, de afgrond 
omving mij”.

Psalm 103:4a “Die uw leven verlost 
van het verderf”.

Jona 2:6b “Gij hebt mijn leven uit het 
verderf opgevoerd, o HEERE mijn 
God”.  

Psalm 120:1 “Ik heb tot den Heere 
geroepen in mijn benauwdheid, en 
Hij heeft mij verhoord”.

Jona 2:9a “Ik zal U offeren met de 
stem der dankzegging".  

Psalm 31:23a “Ik ben afgesneden 
van voor Uw ogen”.
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Om over 

te praten:

Waarom past het woord ‘barmhartig’ niet bij Jona?
Waarom past het woord ‘barmhartig wel bij de HEERE?

Waarin lijkt Jona op 
de Heere Jezus?

Waarin lijkt Jona niet op de Heere Jezus?

 

Volg de pijlen die bij de kleuren horen naar boven, beneden, links of rechts.
In elke vis staat een letter. Volg de juiste richting en schrijf de letters achtereen-
volgens op. Wat staat er? Begin rechts boven in de hoek. Het gele vakje is de 
laatste letter.

Puzzel
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Er staat:



>  Tarsis in Zuid-Spanje ligt?

>  de naam Jona ‘duif’ betekent?

>   de stad Ninevé zo groot was dat je er drie dagen over deed 
om rond de stad te lopen?

>    de stad wel 600.000 inwoners telde, waarvan 120.000 
 kleine kinderen?

>  Ninevé zo’n 1200 km verwijderd lag van Jeruzalem?

Wist je dat...


