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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
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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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Waar of niet waar? Onderstreep de zin met groen als het goed is, 
onderstreep met rood als het fout is.

a.  Jona moest van God naar Tarsis.

b.  Hij vluchtte precies de andere kant op, naar het westen.

c.  God stuurde als straf een storm.

d.  Jona wilde niet in het water gegooid worden.

e.  Jona hielp mee met roeien en alles over boord gooien.

f.  Jona zat 5 dagen en 5 nachten in de buik van de vis.

g.  Jona bad tot God toen hij in de buik van de vis zat.

h.  Jona was boos op God omdat Hij Ninevé niet verwoestte.

i.  Jona had gelijk: God had de stad moeten straffen voor hun zonden.

j.  Jona had het kunnen weten dat hij niet voor de Heere kon vluchten.

Weet je 
het nog?
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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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Om over 

te praten:

God 
bestuurt 

alle dingen

God 
bestuurt 
jouw leven

Kun je een paar dingen uit de na-
tuur noemen die met het verhaal 
te maken hebben?

Ben je het daar mee eens?
Waarom denk je dat?

Het is daarom altijd belangrijk om naar de wil van God te vragen. 
Wie bad “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” 

Er staat:



PUZZEL

Tarsis Ninevé

Kleur de weg die Jona ging 'rood'.
Kleur de weg die Jona moest gaan 'groen'.


