kids en de Bijbel

Kleurplaat bij het Bijbelverhaal

Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen
Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: Jona
Lang geleden was er in het land Assur een grote stad – Nineve. De mensen
waren rijk, maar helemaal niet aardig en ze deden dingen die niet mogen. God
had alles gezien en vroeg Zijn knecht, de profeet Jona, om op reis te gaan
naar Nineve. Daar moest hij de mensen vertellen dat ze naar God moesten
luisteren; anders zou God hun stad afbreken.
Maar daar had Jona geen zin in! Hij luisterde niet naar God, maar ging precies de andere kant op! Domme Jona. Hij dacht dat God hem niet kon vinden!
Hij ging naar zee en stapte op een vrachtboot die naar de andere kant van de
wereld zou varen. Toen ze op zee waren, liet God een harde storm waaien. De
mannen op het schip werden heel bang en gingen allemaal hun eigen God bidden of die hen wilde helpen. En Jona? Die lag gewoon te slapen! Omdat Jona
zijn God niet aan het bidden was om hen te redden, maakten ze Jona wakker.
Hij vertelde dat de storm zijn schuld was, omdat hij niet had geluisterd naar
zijn God en er gewoon vandoor was gegaan. Jona zei dat ze hem maar in zee
moesten gooien. Raar hé? Dat vonden de mannen op de boot ook en ze wilden
hem eerst niet uit de boot gooien! Maar toen Jona bleef zeggen dat ze hem
echt in het water moesten gooien en het dan niet meer zou stormen, deden
ze het toch maar. Meteen toen Jona in het water verdween, hield de storm
op. Wat een wonder!
Maar liet God Jona verdrinken? Nee God zorgde voor een grote vis die hem
inslikte! Jona bleef 3 dagen en 3 nachten in die vis. Hij had veel tijd om na te
denken en te bidden. Toen beloofde Jona aan God dat hij zou gehoorzamen
en de vis spuugde hem uit op het land.
God stuurde Jona weer naar Nineve en toen hij ging wel. Hij rook vast niet zo
lekker door die vis! Jona vertelde de mensen dat ze naar God moesten luisteren, omdat God anders de stad zou afbreken. De mensen, en ook de koning,
geloofden hem! Ze lieten zien dat ze spijt hadden, door niet te eten, geen
mooie kleren aan te trekken en te bidden.
God vergaf de mensen en wat waren ze blij! Maar was iedereen blij?
Nee, er was iemand boos, Jona! Hij vond het niet eerlijk en wilde dat God de
stad straf zou geven. Maar Jona moest leren dat God alle mensen liefheeft
die om vergeving vragen. Dat was een grote les voor Jona!
G.T.
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