
Jona gaan na Ninevé 
Skrifgedeelte: Jona 
Sentrale waarheid: Jy moet ander mense van God 
vertel 
 
VOOR KLAS: 
Hulpmiddels vir bybelles: Fotostateer genoeg 
traktaatjies dat jy een vir elke kind in jou klas kan 

uitdeel. Onthou om ‘n spieël 
saam te bring vir die 
inleiding. 
Hulpmiddels vir teksvers: 
Knip die teksvers-bladsye op 
in woordblokke en prente. 
Prestik die vers op papier/ 
karton, min of meer soos die 
voorbeeld hier links. 
Onthou ‘n aardbol/ 

wêreldkaart vir die inleiding. 
Hulpmiddels vir hersiening: Knip Hersiening – 
kaartjies (aan einde van les) uit en vou toe voor 
klastyd. 
Bybelvers-boekmerkies: Fotostateer genoeg vir elke 
kind in die klas. Knip uit.  
 
1) GROET & BID (2-3 minute)  
In die openingsgebed bid jy onder andere: “Help ons 
om ander mense te vertel wat U vir ons doen.” 
 
2) LIEDJIE (3-4 minute) 
 “Jy moet vir ander mense van God vertel. Sê 
vir God ook dat jy graag sy Naam wil bekend 
maak! Sê vir God dat jy wil getuig en sing van 
Hom!”  Sing ‘n toepaslike lied.  
 
3) LES (Maks. 15 minute) 
Inleiding: Ek het hier ‘n foto van kinders in [die buurt 
of dorp waar jou groepie se kinders woon] vir wie 
God baie lief is. God het vir hierdie kinders ‘n baie 
spesiale werk gegee. Hierdie kinders moet gaan en 
ander mense vertel van Jesus. Ek sal vir julle ‘n foto 
wys van hierdie kinders........... [Haal ‘n spieël uit, 
sodat kinders hulle eie gesigte sien] Ja! Ek het van 
julle gepraat. As jy God se kind is, sê God jy moet 
ander mense van Hom vertel. 
 
Les: In die Bybel lees ons ook van ‘n man wat vir 
ander mense van God moes gaan vertel. Sy naam was 
Jona. God het vir Jona gesê: [Lees Jona 1:2 uit die 
Bybel] God het gesê dat die mense in Ninevé slegte 
mense is. Hy het geweet dat Ninevé se mense nie weet 
wat reg en verkeerd is om te doen nie, en dat hulle 
baie verkeerde dinge doen. 
 
Toepassing: Daar is vandag nog baie mense wat nie 
weet wat reg en verkeerd is nie. Party mense het nog 
nooit gehoor van Jesus wat hulle liefhet en hulle sonde 
wil vergewe nie. Daar is net een manier waarop hulle 
sal hoor van Jesus: As iemand gaan en vir hulle vertel. 
God wil hê jy moet ander mense van Hom vertel. Ek 

weet jy kan nie... [As jy hulle al van ‘n sendeling vertel 
het, kan jy hier “soos [naam] van [plek] “ invoeg]... na 
‘n vêr land weggaan waar mense nog nie van Jesus 
gehoor het nie. Maar jy kan hierdie mense help deur te 
bid dat iemand hulle sal gaan vertel. As jy geld gee vir 
God se werk, help jy ook dat mense van Jesus kan 
hoor. 
God wou nog altyd hê dat mense wat Hom dien vir 
ander mense van Hom gaan vertel. 
 
Les: Daarom het God vir Jona na Ninevé gestuur. Die 
mense in Ninevé het nodig gehad om van die Here te 
hoor. Dink julle dat Jona bly was oor sy spesiale 
werk? Dis mos lekker om te weet jy doen wat God wil 
hê jy moet doen! 
Maar Jona was nie bly daaroor nie. Jona het 
weggehardloop van sy spesiale werk af. [Wys prent 1] 
Hy het op ‘n skip geklim wat na Tarsus op pad was. 
Tarsus is vêr van Ninevé af.  Hy was nie van plan om 
God te gehoorsaam nie. Haikôna! 
 
Toepassing: Jy is seker ook party kere ongehoorsaam 
aan God. Miskien sien jou klasmaats soms dat jy 
verkeerde dinge doen. Dalk jok jy vir jou meneer of 
juffrou wanneer jy nie jou huiswerk gedoen het nie, en 
sê dat jy jou boek by die huis vergeet het. Of dalk terg 
jy ander kinders of sê iets lelik van hulle wanneer 
hulle in die klas sukkel om die werk te verstaan. As jy 
sulke dinge doen, sal jou maats jou nie glo as jy hulle 
vertel van Jesus nie. Jy moet ander mense van God 
vertel, daarom moet jy ook so lewe dat mense kan 
sien dat jy lief is vir Jesus. 
 
Les: Sou mense kon sien dat Jona lief is vir die Here 
as hy so weghardloop? [Laat kinders eers reageer] 
Nee, natuurlik nie! 
God het toe ‘n groot storm laat opkom. [Wys prent 2] 
‘n Verskriklike wind het gewaai en daar het golwe tot 
in Jona-hulle se skip gespat. Die mense op die skip 
was bang die skip gaan sink! Hulle sê toe: “Dit moet 
iemand op hierdie skip se skuld wees dat God ons met 
‘n storm straf. Wie se skuld is dit? Wie het vir God 
kwaad gemaak?”  
Jona vertel toe vir hulle: “Ek is Jona, en dit is my 
skuld. Ek moes eintlik vir die mense in Ninevé gaan 
vertel het van God. Hulle het nodig om van Hom te 
hoor. Toe vlug ek weg. Ek was ongehoorsaam aan 
God, en dit is hoekom Hy die storm gestuur het. As 
julle my afgooi van die skip af, sal die water weer 
kalm word.” 
 Die matrose wou nie vir Jona oorboord gooi nie. Hy 
sal mos verdrink! Later besluit hulle om dit maar te 
doen, want die storm word al erger en as die storm so 
aanhou, sal hulle almal verdrink. Toe hulle Jona 
uitgooi, is die storm dadelik stil. 
Toe gebeur daar nog ‘n wonderwerk: God stuur ‘n 
groot vis om Jona lewendig in te sluk. Jona kan selfs 
asemhaal binne-in die vis. God wou nie hê dat Jona 
moes doodgaan nie, want Jona moes nog die mense in 
Ninevé gaan vertel van Hom. Dit was Jona se spesiale 



taak gewees. God het vir almal wat Hom liefhet 
daardie spesiale taak gegee: Jy moet ander mense 
van God vertel.  
 
Toepassing: Vertel hulle dat jy baie lief is vir Jesus. Sê 
vir hulle dat jy bly is dat God vir jou sorg. Ja, jy moet 
ander mense van God vertel. Sê nou maar jou een 
van jou vriende voel hartseer oor iets, kan jy dink aan 
iets wat jy vir hom of haar kan vertel om te troos? 
[Laat kinders antwoord.] Jy kan byvoorbeeld sê: “ Ek 
sal vir jou bid, en jy kan ook vir God vra wat om te 
doen. Die Here is baie lief vir jou. Hy kan jou help met 
jou probleem.”  
 
Les: God wou Jona ook help noudat hy binne-in ‘n vis 
sit. Dink julle Jona sal bid en vir God vra wat hy moet 
doen? Ja, hy het! Jona het geweet hy kan enige tyd met 
God praat en het gebid daar binne-in die vis. [Wys 
prent 3] Hy het vir God ‘n loflied gesing omdat hy nog 
lewe, en hy het gesê: “Wat ek beloof het, sal ek doen.” 
Toe beveel God die vis om vir Jona uit te spoeg, en die 
vis maak so. Hy spoeg hom op die strand uit.  
God sê toe weer vir Jona om Ninevé toe te gaan. 
Hierdie keer gaan Jona. Hy weet nou: Jy moet ander 
mense van God vertel. 
 
Toe Jona in Ninevé kom, stap hy eers 'n dag lank daar 
rond. En toe roep hy uit: [Lees uit die Bybel Jona 3:4b, 
en wys prent 4] Hy het vir die mense in Ninevé vertel 
hulle verdien om gestraf te word vir hulle sonde. 
Sonde is alles wat mens doen, sê en dink waarvan God 
nie hou nie. Eintlik, sê die bybel, verdien alle mense 
om hel toe te gaan oor hulle sonde.  
 
Uitnodiging, ongered: Dalk is jy iemand wat nog nooit 
vir God gesê het dat jy sonde het en dat jy jammer is 
daaroor nie. Dalk het jy nog nooit vir Jesus gevra om 
baas te wees van jou lewe en jou sonde weg te vat nie. 
As dit waar is van jou, en jy wil graag van nou af God 
dien, nooi ek jou om na klas agter te bly en met my te 
gesels. Ek sal dan vir jou uit die Bybel wys hoe jy kan 
kies om God te dien. 
 
Les: Die mense van Ninevé moes ook kies of hulle 
hulle sonde gaan los en God gaan dien. Toe Jona 
vertel dat hulle gestraf gaan word vir hulle sonde, het 
hulle dadelik gekies: Hulle het almal gekies om eerder 
God te dien! Hierdie mense het dadelik opgehou met 
hulle verkeerde dinge en vir God gesê hulle is jammer. 
Die Here het toe besluit om hulle nie te straf nie. Hy 
het die mense van Ninevé vergewe, want Hy was lief 
vir hulle.  Weet julle, die Here is baie bly as iemand 
kies om Hom te dien. Dink net hoe bly moes hy 
gewees het toe al die 120 000 mense in Ninevé kies 
om van nou af na Hom te luister! En dit kon net 
gebeur omdat iemand hulle gaan vertel het. 
 
Uitdaging: Maat, jy moet ook ander mense van God 
vertel. Ek gaan nou vir elkeen van julle so 'n bladsy - 
mens noem dit 'n traktaatjie- gee, dan kan jy dit gaan 

gee vir 'n kind wat nie in 'n Sondagskool is nie/ nie in 
die bybelklub is nie. Vertel hom dat Jesus Hom liefhet 
en baas van sy lewe wil wees. Die traktaatjie se 
woorde sal jou help. Nooi hom om saam met jou 
hierheen te kom volgende week, dat hy ook meer van 
Jesus kan leer. Ek gaan volgende week vir julle vra of 
julle met iemand gesels het oor Jesus, want jy moet 
ander mense van God vertel. 
 
4) LIEDJIE (3-5 minute)  
Al die volke op aarde moet die Here loof! Maar hulle 
kan net die Here loof as hulle van hom gehoor het! En 
hulle kan net van Jesus hoor as iemand hulle vertel. 
Daarom moet jy ander mense van God vertel. As jy 
nou sing  “O, al julle volke klap julle hande” moet jy 
ook bereid wees om ander volke van hom te vertel, 
want as niemand die volke van Jesus vertel nie sal 
hulle nooit kan hande klap en bly wees oor God nie. 
(Jy kan natuurlik ‘n ander toepaslike lied verkies.) 
 
5) MARKUS 16:15 (8-12 minute) 
“Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die 
evangelie aan die hele mensdom.” 
Inleiding, aanbieding: Hier in my hande het ek ‘n bal, 
(kaart) maar dis nie sommer enige bal nie. Hierdie bal 
lyk soos die wêreld. (Hierdie is ‘n kaart van die 
wêreld.) [Sit die aardbol/ wêreldkaart neer en gaan 
voort met jou les.] 
In die bybel lees ons baie kere die woordjie “wêreld.” 
Johannes 3:16 sê God het die wêreld liefgehad. Maar 
nie almal in die wêreld weet God het hulle lief nie, 
daarom skryf God in Markus 16:15 nog iets oor die 
wêreld. [Lees die vers direk uit die bybel.] Ek het die 
vers ook groot neergeskryf sodat julle dit saam met my 
kan lees. [Haal die vers op papier/ karton uit en hou 
dit op vir die kinders om te sien. Vertel wat die 
prentjies voor staan: Die hand = “Gaan uit”; aardbol 
= “wêreld”; mond = “verkondig”; mense = 
“mensdom.”] 
Nou gaan ons die vers saam lees. [Lees die vers 
hardop saam] 
Verduideliking: Die hele wêreld beteken jy moet 
ander mense van God vertel in al die lande wat daar 
is. Noem gou vir my ‘n paar lande. Verkondig beteken 
om te vertel – verkondig is om sommer baie mense te 
vertel! Wat moet ons verkondig? Die evangelie! 
Evangelie beteken die goeie nuus dat Jesus gekom het 
om aan die kruis te sterf. Die hele mensdom is al die 
mense wat op aarde leef: Mans en vrouens en seuns en 
dogters, blankes en bruin en swart mense, kleintjies en 
ou mense, Chinese en Indiane  …. Almal moet die 
evangelie hoor! 
Herhaling: Sê gou saam met my die vers, die keer met 
bewegings:  
Markus 16:15 –Hou hande oop soos ‘n bybel 
Gaan uit –Wysvingers wys vorentoe  
die hele wêreld in –Begin met hande bo die kop 
bymekaar en palms na onder, maak ‘n aardbol se sirkel 
deurdat elke arm ‘n halfsirkel maak en dan op 
heuphoogte eindig, palms na bo  



en verkondig die evangelie –maak praat-bewegings 
met die hande wat oop en toe gaan langs die kop 
aan die hele mensdom. –swaai arms van toe na oop in 
beweging wat “almal” beteken.  
Markus 16:15 –Hou hande oop soos ‘n bybel 
[Laat die klas die vers 2 keer so opsê] 
Toepassing, Gered: Jesus het hierdie opdrag aan sy 
dissipels gegee, maar as jy God se kind is is jy mos 
ook Sy dissipel, sy volgeling. Dan is hierdie opdrag 
ook vir jou. 
Maar wat sal jou ma-hulle sê as jy vandag jou tas gaan 
pak, skool los en Siberië toe gaan om die evangelie te 
verkondig? Hulle sal dit nie toelaat nie! Maar is [jou 
dorp/stad se naam] nie ook deel van die wêreld nie? Jy 
kan sommer nou al, terwyl jy nog op skool is, die 
evangelie verkondig. Jy moet ander mense van God 
vertel. Hier is baie mense wat nog nie gekies het om 
Jesus te dien nie. Sê my, vir wie kan jy gaan vertel? 
[Laat kinders voorbeelde noem] 
Herhaling: Vra vir die kinders: “Watter 2 woordstroke 
moet ek afhaal?” Haal dan 2 van die teksvers se 
woordrstroke af, bv. “die evangelie” en die onderste 
“Markus 16:15.” Sê gou weer saam met my die vers 
op. Moenie die woorde vergeet wat afgehaal is nie, 
hoor! Doen dan weer die bewegings en sê die vers 
saam 2 keer op. 
Toepassing, Ongered: As jy nog nie God se kind is 
nie, het jy nodig om weer die goeie nuus van die 
evangelie te hoor. Dan maak ek nou soos Markus 
16:15 sê, en ek kom vertel jou dat Jesus ook vir jou 
sonde aan die kruis gesterf het. Hy wil jou graag red 
van sonde. Jy moet erken dat jy ‘n sondaar is en glo 
dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het, en dan moet 
jy kies om Homte volg.  
Herhaling: Vra vir die kinders: “Watter 2 woordstroke 
moet ek nou.afhaal?” Haal dan nog 2 van die teksvers 
se woordrstroke af. Doen gou sonder my die 
bewegings terwyl julle die vers opsê. [Bly stil terwyl 
die kinders opsê] 
En weer ‘n keer, nou heeltemal sonder die woorde! 
[Draai die papier met die woordstroke onderstebo en 
sê weer die vers saam met die klas op.] 
Toepassing: Onthou, die evangelie van Jesus is goeie 
nuus en jy moet ander mense van God vertel. Dink 
sommer vandag nog aan iemand vir wie jy kan gaan 
vertel dat Jesus hom lefhet. 
 
6) LIEDJIE (3-4 minute)  
Sing weer ‘n toepaslike liedjie. 
 
7) HERSIENING (7-10 minute)  
Deel die kinders in 2 spanne voor jy begin vra. Die 
kind wat reg antwoord kan ‘n kaartjie trek en hardop te 
lees. As die kaartjie ‘n rede om te getuig is, kry sy 
span punte. As dit egter ‘n verskoning is om nie te 
getuig nie, kry die span niks punte nie. 

 
SPAN 1 SPAN 2 

1) Wat het Jona gedoen 
toe God hom vra om na 
Ninevé te gaan? 
(Gevlug. Op ‘n skip 
geklim wat na ‘n ander 
plek op pad was.) 

2) Terwyl jy hier in 
[dorpnaam] bly, hoe kan 
jy help dat mense in vêr 
lande van God hoor?  
(Gee geld vir sending, 
bid dat mense in daardie 
land Jesus sal aanneem) 

3) Dis nie net Jona wat 
van God moet vertel nie. 
Noem iets wat jy vir 
ander mense van God. 
kan vertel  
(Enige relevante 
antwoord. Laat hier 
sommer meer as een 
spanlid reageer.) 

4) Wat het gebeur toe 
Jona op die skip was? 
(‘n Storm het opgekom. 
Jona is van die skip 
afgegooi toe hy erken het 
die storm is sy skuld) 

5) Wat het Jona gedoen 
toe hy in Ninivé kom? 
(Hy het gedoen wat God 
gevra het en God se 
boodskap oorgedra) 

6) God het vir Ninivé se 
mense gesê hulle verdien 
straf. Watter straf verdien 
alle mense eintlik? 
(Die hel) Jy kan hier 
noem dat iemand wat die 
Here aangeneem nie hel 
toe gaan nie. 

7) Waar staan vandag se 
bybelvers? 
(Markus 16:15) 

8) Wat staan in Markus 
16:15? 
(Gaan uit … aan die hele 
mensdom.) 

 
8) BID (3 minute) 
Gee kans dat kinders wat wil kan bid. Laat hulle bid 
dat God hulle sal wys met wie om die traktaatjie te 
deel. Bid self ook dat God jou groepie sal help getuig 
(vertel) van Hom en dat Hy hulle die wysheid sal gee 
om te weet wat om te sê. 
 
Ek is te klein om 
ander mense van God 
te vertel 

Al is ek klein, God 
sal my help om van 
Hom te vertel. 

Ek is te skaam om 
ander mense van God 
te vertel 

Ek sal nie skaam 
wees oor God nie – 
ek is te lief vir Hom 

Ek weet nie wat om te 
sê nie. 

God se Heilige Gees 
sal my laat weet wat 
ek moet sê. 

Ek is te klein om 
ander mense van God 
te vertel 

Al is ek klein, God 
sal my help om van 
Hom te vertel. 

God se Heilige Gees 
sal my laat weet wat 
ek moet sê. 

Ek sal nie skaam 
wees oor God nie – 
ek is te lief vir Hom 

Hersiening-kaartjies  
 


