
Jona se 
diepsee duik 

Naam: _____________________ 



Dag 1 

God het vir Jona ‘n profeet gevra om Nineve toe te gaan om met die 

mense daar te vertel dat God hulle sou straf vir hulle sondes. Hulle 

was my vyande en ek wou nie hê God moes hulle help nie toe klim ek 

eerder op ‘n boot na Tarsis dit is in die teenoorgestelde rigting. Maar 

God wou hê Nineve moes weet Hy bestaan. Daar was ‘n groot storm op 

see die golwe meters hoog. Die ander matrose het hulle gode begin 

roep. Hulle het hom wakker gemaak en gesê hy moet sy God ook vir 

help vra. Jona het sommer geweet hierdie storm was om hom te keer 

om Tarsis toe te gaan. Hulle het hom uiteindelik oorboord gegooi. Hy 

het gedink dit was die einde maar net daar en dan was die storm stil 

die matrose het gedink God is fantasties. Jona aan die ander kant het 

in die see gedryf sink hy was seker God het opgegee op hom. Hap en 

daar is hy in ‘n see taxi ‘n groot vis se mond. Die vis het hom by Nineve 

op die strand gaan aflaai.  

Maak ‘n tou aan jou hula hoop 

vas sprei ‘n klomp balle op die 

grond uit. Staan veilig op die 

oewer en gooi ‘n reddings 

boei na die Jona’s wat in die 

water dryf. Kyk hoeveel 

elkeen kan red.  

Skuif die balle verder of stel 

‘n tyd beperking. 

Hula hoop help 



Diepsee taxi 
6 jaar + 

< 20 min. 



Dag 2 

Jona het vir Nineve God se boodskap gaan gee ek het vir hulle gesê God wil hulle 

straf. Hulle het so groot geskrik hulle het hulle gode gelos en dadelik hulle sonde 

gelos en God begin dien. God was hulle genadig. Hy het hulle straf toe weggevat. 

Jona kon nie verstaan hoe God sommer so hulle sonde en slegte dinge kon 

vergeet het nie! Hy was kwaad. 

Toe kom die komkommer plant... God het vir Jona buite die dorp ‘n 

komkommerplant laat groei sodat hy skaduwee en kos kon hê. Hy het baie van die 

koelte gehou. Toe begin daar ‘n wurm die boom eet en voor hy sy oë kon uitvee 

toe is sy plant WEG. Toe vra hy vir God hoekom Hy sy plant doodgemaak het? God 

vra hom toe: Jy is kwaad oor ‘n komkommer plant wat jy glad nie versorg het nie? 

So ek God mag nie oor ‘n stad vol mense omgee nie maar ek moet vir ‘n 

komkommerplant sorg? Hier het Jona besef genade is wanneer God vir jou goed 

is wanneer jy dit nie verdien nie. 

God is ‘n genadige God  

Jona 4:2 Ek het geweet U is ‘n genadige God, ‘n God van medelye. U word stadig 

kwaad en is liefdevol en getrou.  

Vat die twee paperclips koek hulle in mekaar 

so dat die kleiner ovale aan mekaar raak. 

Die binne ovale moet aan mekaar raak. 

Met jou oë geblinddoek moet jy staat maak 

op iemand anders se verduidelikings om die 

twee uitmekaar uit te kry. Die verduideliker 

mag net sy stem gebruik en glad nie sy 

hande gebruik om te help nie.  

Staal gekoek 



Stap 3: Sien die kleurvolle 

reënboog wat begin vorm in 

die warm water. 

Stap 2: Gooi warm water 

stadig en versigtig in die 

middel van die sirkel. Genoeg 

water sodat dit tot aan die 

buitekant van die smartie 

Stap 1: Pak die pakkie smarties 

in ‘n reedlike groot sirkel op 

die bord 

Selfs al beland jy in warmwater of voel jy 

versuip. God se genade kan ‘n kleurvolle 

reënboog daar uit maak.  

In warmwater beland 5 jaar + 

<5 min. 



Dag 3  

Genade is iets wat vir Jona meer as ‘n paar keer gewys moes word voor hy dit 

verstaan het. Hy het ‘n fout gemaak en Tarsis toe probeer gaan. God was reg om 

hom te straf hy het verkeerd gedoen. Maar toe red God hom met ‘n groot vis. Nineve 

het vinnig verander van hulle slegte maniere. God van hulle slegte keuses vergeet 

toe hulle jammer sê. God het vir Jona hier gewys dat dit  nie saak maak of jy ‘n 

profeet of deel is van ‘n stad vol slegte mense. Genade is vir almal ja God doen goeie 

goed vir ons al verdien ons eintlik net straf omdat ons so maklik sonde doen.  

Efesiërs 2:4-5 Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot 

liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus 

lewend gemaak. Uit genade is julle gered!  

Hy weet ons het sonde maar gee vir ons kristalle wat lig reflekteer  in plaas van vuil 

stof. 

Sit jou 

plastiek bal op die een punt van 

die toonbank of tafel neer. Aan 

die kant waar die balletjie gaan 

afval plak ‘n bak om hom te 

vang. Blaas nou met een harde 

asem die bal deur die toilet rol 

in die rigting wat jy dink die bak 

is. Kyk of jy hom gesink kan kry.  

Maak ‘n klein hindernis baan vir 

die bal om te volg voor dit in 

die bak beland. Probeer dit hop 

tot in die bak.  

Kry die bal aan die rol 



 

Stap 1: Gooi die sakkie 

wit poeier Borax in ‘n 

Stap 2: Gooi 250 ml

[een koppie] 

kokende warm water 

by en roer. 

Stap 3: Vou die 

pypskoonmaker in ’n vormpie 

wat jy wil hê die kristal op 

moet groei. Maak die vorm 

aan die middel van die 

roomysstokkie vas met die 

tou.   

3 jaar + 

< 5 min.  

Eindruseltaat 3—5 dae 

Groei kristale uit stof 

Stap 4: Maak seker 

die hang lag genoeg 

en dat hy heeltemal 

onder onder water is. 

Los die vorm in die 

water vir ’n paar dae  

en sien hoe die 

kristale vorm. 

As die kristal nou mooi groot 

gegroei is kan jy hom uit die water 

haal en ophang waar die lig  hom 

laat skitter. 





Raaisels  

Wat is groter as die HERE, meer evil as die duiwel, ryk 

mense kort dit en arm mense het dit? 



Antw
oord vir raaisel: NIKS 


