
 

Nineve bekeert zich
Jona 3

Jona gaat op weg. Hij 
loopt door Nineve en 
vertelt daar Gods 
boodschap. Help Jona 
de weg te vinden. 
Schrijf alle letters, die 
je tegenkomt op de 
goede weg, achter 
elkaar. Dan lees je 
welke boodschap de 
koning van Nineve te 
horen krijgt.
Die boodschap is: 
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

BEKEREN.
Als je vader je roept kun je twee dingen 
doen. 
 1. Je blijft met je rug naar hem toe   
   staan, want je hebt geen zin om   
   naar hem te luisteren.
 2. Je draait je om en gaat naar hem   
   toe, want je wilt doen wat hij zegt.

God wil ook graag dat je naar Hem luistert. 
Dan zijn er ook twee mogelijkheden. Kies je 
voor het tweede, dan heet dat bekeren 
(omkeren). Niet je eigen zin doen, maar 
luisteren naar Zijn goede geboden. Dan zul 
je gelukkig zijn! Sjaloom (vrede)!

Jona krijgt de opdracht om de mensen te zeggen 
dat ze foute dingen doen en dat ze hun leven 
moeten beteren.
Hoe zou jij het er van afbrengen als je zo’n 
opdracht krijgt?

Een van je klasgenoten vloekt. Wat doe je?
 Je weet dat God dat niet goed vindt,   
maar je durft toch niks te zeggen.   
Misschien lachen ze je uit.
 Je zegt er niets van. Hij moet tenslotte   
zelf weten wat hij zegt.
 God vindt het niet goed, dus ik zeg dat   
hij dat beter niet meer kan doen.
 Ik vraag hem of hij God kent. Hij riep   
toch om hem?
 Ik leg hem uit wat die vloek betekent.   
Misschien weet hij helemaal niet wat   
hij zegt.

In de klas wordt er iemand gepest. 
Wat doe jij?
 Je zegt tegen de pester dat hij daar  
mee moet stoppen.
 Je gaat spelen met degene die gepest   
wordt.
 Je doet helemaal niks.
 Je zegt het tegen een volwassene.

 

 

 


