Les 1

vakantie

Lezen uit de bijbel

Psalm 107: 23-32

Dit gaat over gevaren op zee.
Sommige mensen daalden af naar zee,
gingen scheep varend over het wijde water,
ze zagen de daden van de H E E R ,
zijn wonderen op de oceaan.
Hij sprak en ontketende storm,
hoog zweepte hij de golven op.
Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte,
hun maag keerde om van ellende,
ze tolden en tuimelden als dronkaards,
alle kennis baatte hun niets.
Ze riepen in hun angst tot de H E E R –
hij leidde hen weg uit vele gevaren,
hij bracht de storm tot zwijgen,
de golven gingen liggen.
Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam,
hij bracht hen naar een veilige haven.
Laten zij de H E E R loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,…

Kringgesprek
Moest je van je ouders of op school wel eens iets doen waar je geen zin in had?
Wat deed je toen?
Ben je wel eens weggelopen van huis?
Moet je wel eens klussen doen die je tegenstaan?

80 – Op je post, Jona
Moet jij ook wel eens iets doen waar je geen zin in hebt? Wat doe je dan? Je piept er tussen uit, hè?
Er was eens een knecht van God, die geen zin had om het werk te doen, dat hem werd opgedragen.
Doe je regenpak aan, dan gaan we even bij hem kijken.
Pats!
Een regenvlaag striemt het gezicht van Jona als hij boven komt. Wat een weer. De wind rukt hem
bijna het luik uit de handen. Een matroos komt hem te hulp en samen leggen ze het weer op z'n
plaats. Wat gaat die wind te keer. En hij had er nota bene doorheen geslapen. 't Is maar goed dat ze
hem wakker hebben gemaakt. Hoor je die spanten kraken? Wat lijkt het nu een klein schip. Toen hij
op de kade van Jafo liep, leek het een groot en betrouwbaar houten schip, mooi in evenwicht door de
mast die in het midden stond. Maar nu, temidden van het geweld van de golven was het slechts een
notendop. Jona klemt zijn vingers om het houten plankenrek dat de reling vormt.
'Hou je vast!' schreeuwt de kapitein wel wat overbodig.
Jona knikt. Iemand roept: 'Roeien!' en een paar moedige matrozen grijpen de houten roeispanen. Ze
rijden op een golf naar beneden. Hoog rijst er een watermuur voor hun ogen. Het lijkt wel of de lucht
ook water is. Watermassa's denderen op hen af. Een kist, waarop met grote letters een adres in
Tarsis staat geschreven, begint te schuiven. Hij schuift Jona's richting uit. Dan voelt hij een hand die
hem opzij trekt. Net op tijd. Het is de kapitein, een grote man met een druilsnor en doordringende
ogen.
'Kom mee naar beneden,' brult hij in Jona's oor. Gelijktijdig voelen ze zich opgetild. Een eindeloos
durend ogenblik zweven ze in de lucht en dan klapt het schip met een akelige dreun weer op de
golven terug. De kapitein trekt hem mee, schreeuwt wat tegen de andere schepelingen en dan duiken
ze één voor één het ruim in.
Beneden kan niemand blijven staan. Wat niet is vastgesjord schuift van links naar rechts en van
achteren naar voren. Het is halfduister. Licht kan er niet gemaakt worden. Jona hoort allerlei vreemde
geluiden om zich heen. Gebeden worden gemompeld. Sommigen hebben een beeldje in hun handen
of omklemmen een amulet. De kapitein duwt hem een beker met steentjes in de hand. Jona neemt er
een.
'Wie het steentje met de stip heeft, is de schuldige.' zegt hij.
Iedereen tuurt in het schemerige licht naar het steentje in zijn hand. Ze keren het om en om. Niemand.
Niemand??
'En jij, vreemdeling? Heb jij het?' vraagt er iemand.
'Ja, ik...' antwoordt Jona, maar zijn gedachten zijn er niet bij. Hij vecht een strijd uit met zichzelf.
'Je hebt nog niet eens gekeken.' hoort hij naast zich.
'Hè? O nee...' Jona zoekt de stip. Daar is hij. 'Zie je wel? Ik ben de schuldige.'
Nu hij het uitgesproken heeft, voelt hij zich veel beter. Dan roept iedereen door elkaar.
'Wie ben je?'
'Waar kom je vandaan?'

'Wie is jouw God?'
'Ik ben een Hebreeër,' zegt Jona dan. 'Ik geloof in de Here, de God van de Hemel, die de zee en het
droge heeft gemaakt.'
Het lijkt wel of de storm even iets afneemt. Het lijkt wel of de wind even zijn adem inhoudt om te
luisteren naar wat de knecht van de Here zegt. De mannen zijn onder de indruk. Jona heeft een luide,
duidelijke stem en wat hij zegt dringt diep in de harten van de schepelingen door. Sommigen leggen
hun godjes weg. Dus dit is God, de God, de Enige, die alles gemaakt heeft...
Jona eindigt met de oproep: 'Gooi mij maar in zee, dan zal die ophouden tegen jullie te woeden.'
De woorden die hij sprak hebben hem zelf geweldige moed gegeven. De matrozen pakken Jona op
en jonassen hem het koude ruwe water in. Plons! En tot hun verbazing neemt de storm af. Het water
wordt rustig. Ze komen tot de conclusie, dat de God van deze man zelfs een storm beheerst.
En Jona? Verdrinkt hij? Nee! God zorgt dat er een grote vis langs komt zwemmen, die hem opslokt.
Drie dagen zit hij in de buik van de vis. Dan roept Jona tot God en de vis spuugt hem weer uit op het
droge.
Waarom zucht je? Vond je het zo mooi? Ja, ik ook. En ik denk aan jou en ook aan mezelf. Wij zijn
toch ook knechtjes van de Heer. Als we er tussenuit gepiept zijn mogen we om vergeving vragen. Dan
kunnen we opnieuw beginnen. Op je post allemaal!

Gebed
Sommige kinderen
denken wel dat bidden
saai is Heer Jezus, maar
wij weten dat praten met
u ons blij maakt en dat
we er kracht door krijgen
.
We willen graag
bidden voor
mensen die het
evangelie aan
anderen
doorvertellen, ik bid
u voor…

We willen graag bidden
voor onze zendelingen. Ik
bid u voor …. Dat ze
vrijmoedig het evangelie
kunnen doorvertellen.

Geeft u ons ook
vrijmoedigheid om ervoor
uit te durven komen dat
we u volgen. Amen.

Opdracht
Kun je goed luisteren?
Hier volgt een lijstje zinnen voor elk kind 1 zinnetje. Moet je er meer hebben, dan maak je er een paar
bij. Heb je minder kinderen dan laat je er een paar weg. Geef elk kind een pen en het blaadje met 1
zinnetje er op. Op een teken gaat alle kinderen door de ruimte lopen en spreken op normale toon de
zin uit, niet een keer maar zo vaak het kan. Tot de leider stop roept. Dan gaan ze zitten. Even stil zijn
en nadenken en daarna op de achterkant van het blaadje opschrijven welke woorden ze zich nog
herinneren. Na een paar minuten inventariseren, dat wil zeggen kijken welke zinnen er allemaal
onthouden zijn en welke niet.
Dit zijn de zinnen: Doe wat ik zeg - Ga naar Ninevé - Predik tegen de stad - Ik heb geen zin - Vertel
het hun - Zondig niet meer

Tekst
Kun je deze tekst vlot opzeggen?
Zo niet, kijk dan even verder op deze pagina
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Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen u zondigen.
Psalm 119:11
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Activiteit

Commando pinkelen
Begin met trommelen met je pinken op tafel. De spelleider moet goed te zien zijn. Hij/zij kan de
volgende commando's geven: commando hol, commando bol, commando plat, commando vlak en
commando pinkelen. Bij commando hol leggen de kinderen de ruggen van hun handen op de tafel. Bij
commando bol andersom. Commando plat leggen de kinderen de handen plat op tafel. Bij commando
vlak leggen de kinderen de zijkant van de handen op tafel, en bij commando pinkelen trommelen ze
met de pinken op tafel. Als het woord commando er niet voor wordt gezegd, telt het niet mee. De
spelers moeten de commando's snel opvolgen. Wie zich vergist of de handelingen niet snel genoeg
uitvoert is af. De spelleider mag de spelers misleiden. Dit spel heeft alles te maken met gehoorzamen
en snel.

Of: maak het werkblad 25a

Of speel het volgende toneelstukje uit:

Hersens heeft hij niet

Een aantal jaren geleden werkte er eens op een zeeschip een gelovige matroos. Hij
had veel vrienden onder de bemanning, maar de kapitein had een hekel aan hem. Dat kwam omdat
Sjonnie altijd christelijke liedjes zong onder zijn werk. Hoewel de kapitein hem vaak de vervelendste
karweitjes liet opknappen, was de vrolijke matroos niet klein te krijgen. Op een dag toen een gedeelte
van de bemanning op het achterschip aan het werk was, wilde de kapitein hem eens goed voor gek
zetten. Alle matrozen moesten aantreden en de kapitein begon.
‘Mannen,’ zei hij, ‘zien jullie die mast?’
Ja , die zagen ze.
‘Die bestaat dus… en zien jullie de vlag?
Ja, die zagen ze ook .
‘Die bestaat dus ook en … zien jullie de stuurman in de stuurhut?’
‘Ja daar staat’ ie. Hé Simon!’ schreeuwden ze geinig.
’… maar zien jullie Sjonnie z’n God?’
‘Nee !’
‘Die bestaat dus niet!’ constateerde de kapitein en draaide zich triomfantelijk om.
Maar Sjonnie liet zich zo maar niet voor gek zetten.
‘Hoho! Wacht even, kapitein,’ riep hij, terwijl hij hem bij de mouw greep, ’ik heb ook nog een vraag aan
de jongens te stellen. Mag het even?’
De kapitein kon om zijn gezicht niet te verliezen, niets anders doen dan nog even blijven wachten.
‘Matrozen, zien jullie de kapitein?’ vroeg Sjonnie .
Ja, die zagen ze. Waar zou Sjonnie naar toe willen?
‘Zien jullie zijn gouden knopen en zijn strepen?’
‘Ja!’
‘Mooi zo! En zien jullie zijn verstand?’
‘Nee!
‘Dat heeft hij dus niet.’
De kapitein kreeg een kleur als vuur en liep met grote stappen weg.

Quiz
Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?
Vul de de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.

Vragen

Antwoorden

1

Waar moest Jona naar toe?

1

Er kwam een hevige storm

2

Hij vluchtte weg en ging naar Tarsis met een…

2

Een grote vis

3

Waarom werden de zeelui bang?

3

De lading

4

Wat gooiden ze eerst in zee?

4

Hem in zee gooien

5

Wat deed Jona intussen?

5

schip

6

Wat zei Jona dat ze moesten doen?

6

Drie dagen en drie nachten

7

Wie slokte Jona op?

7

slapen

8

Hoeveel dagen zat Jona in de buik van de vis?

8

Ninevé

9

Wat deed Jona in de buik van de vis?

9

bidden

10 Wat deed de vis na drie dagen?

Antwoorden: 1-

Oplossing:

1-8

2-

2-5

3-

4-

3-1

5-

4-3

10 Spuwde Jona op het land

6-

5-7

7-

6-4

8-

7-2

9-

8-6

10-

9-9

10-10

