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Lezingen: Jona 1: 1 – 2: 3; 2: 10b,11 - 3: 3; 3: 10 – 4: 4 
                 Matteüs 12: 38-42 
 
Intro 
Ja, Jona – wie kent hem niet? 
We hebben er in onze taal het woord ‘jonassen’ aan overgehouden – van je één, twee, drie ... en 
met een grote plons kun je zo in het water terecht komen! 
 
Jona, we hebben er ook onze discussies over gehad, hoe dat nou kon? Een mensje in een grote 
vis – en voor het gemak werd het dan maar de grootste vis die we kenden, de walvis. 
Zó wordt die ook afgebeeld in Yafo, in Joppe waar Jona aan boord van het schip naar Tarsis ging. 
Tarsis, het zou een stad zijn helemaal in Spanje, dus zeg maar: aan het toenmalige einde van de 
wereld. Tarsus, de stad waar Paulus vandaan kwam ligt trouwens aan de zuidkust van Turkije. 
 
Maar het gevaar van die welles-nietes discussie over Jona in de vis is, dat daarmee de betekenis 
van het verhaal van Jona mét het zee-water wordt weggegooid. 
Jona, volgens II Koningen 14: 25 is het een profeet, die leefde ten tijde van koning Jerobeam II van 
Israël, zo’n 750 voor Christus. De oorsprong van dit profetenboek ligt waarschijnlijk direct na de 
Ballingschap, toen er onder Ezra en Nehemia een heel erg nationalistische beweging op gang 
kwam, waarbij er geen ruimte meer was voor buitenstaanders, laat staan als het ging om Gods heil 
voor de mensen. 
Dát was alleen voor Israël, beperkte zich tot de kring rond de tempel en huwelijken met ‘buiten-
kerkelijken’ – mensen die niet tot de ware Israëlieten of Judeeërs behoorden, moesten zelfs 
ontbonden worden. Van een ‘Open huis’ was geen sprake. Nee, deuren dicht... en Psalmen, zoals 
Psalm 87, waar we de dienst mee begonnen, werden niet meer gezongen:  
 ‘Rahab en Babel zullen U behoren,  
  ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer’... 
Vergeet het maar: het is alleen voor Israël en de rest van de aarde kan het schudden. 
 
Of zou Psalm 87 ontstaan zijn in dezelfde kring als de profetie van Jona?  Ja, eigenlijk is het geen 
profetie zoals de andere 11 geschriften van de Kleine Profeten – zoals ze genoemd worden, naast 
de Grote: Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël – maar het is de geschiedenis ván een profeet. 
We konden niet het hele boekje lezen, maar eigenlijk was dat in aansluiting aan de Joodse traditie 
niet zo gek geweest. Aanstaande vrijdagavond – als Jom Kippoer, de Grote Verzoendag, begint – 
wordt het hele boek Jona in de synagoge gelezen. En centraal staan dan die woorden van het slot 
van het dankgebed van Jona: ‘Het is de HEER, die redt’ (2: 10b). 
 
Ja, kun je het je voorstellen, dat je een duidelijke opdracht van God krijgt. Goed orthodox ben je, je 
gelooft in Gods genade, kent zijn goedheid, en dan hoor je die stem: Sta op, maak je gereed en 
ga... En dan zég je: dat doe ik lekker niet... 
Jona als een deserteur, een dwarsligger! 
Jona – duif betekent zijn naam, zoon van Amittai – ‘zijn trouw’ - is niet trouw aan zijn roeping en hij 
vlucht. 
Ziet hij er tegenop om naar Ninevé te gaan, is hij bang, wil hij gewoon niet ... of is het zoals hij later 
zegt: Ik wist het wel: U bent een God, die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot 
vergeving bereid’? Wil hij dat goede nieuws, dat Evangelie niet delen met Ninevé – stad van de 
vijand? 
Had hij al begrepen dat zijn aanklacht in Gods naam tégen de stad, wel eens tot berouw zou 
kunnen leiden. Wilde hij daarom de deuren liever gesloten houden? 
 
Hij vlucht, maar komt niet ver... God stuurt een geweldige storm – en het is opvallend dat alles 
‘groot’ is in dit verhaal: een grote stad, een geweldige storm, een grote vis, een wonderboom – en 
in die storm lijkt het wel of de heidense zeelieden geloviger zijn dan Jona. 
Iedereen riep tot zijn eigen god om hulp - en Jona? 
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Jona slaapt diep binnen in het schip alsof hij nooit meer wakker worden zal. De kapitein moet er 
aan te pas komen: ‘bid jij ook eens tot jouw God’! Maar Jona heeft nog geen zin om zich te 
melden. Het dieptepunt is nog niet bereikt. 
Hij trekt wel zijn houtje ‘en het lot viel op Jona’. 
In Handelingen 1 is dat loten een manier om een vervanger voor Judas aan te wijzen – wij zouden 
zo liever geen ambtsdragers kiezen, maar goed: hier blijkt de uitkomst te kloppen. ‘Vertel ons 
Jona: Wie ben je, waar kom je vandaan, wat heb je gedaan???’ 
En dan volgt er op het dek toch een soort geloofsbelijdenis van Jona: ‘Ik ben een Hebreeër en ik 
vereer de HEER, de God van de hemel, de God, die de zee en het land heeft gemaakt’. 
Alsof hij wil zeggen: daar kun je eigenlijk ook niet voor weglopen. Met de woorden van Psalm 139: 
‘al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook dáár zou uw hand mij leiden’. 
Zo wordt Jona bijna tot een offer: van je één, twee, drie – én: de storm bedaart. En de zeelui 
brengen dan een echt offer aan die God van Jona en spreken hun geloftes uit. ‘Als ik thuiskom, 
dan... (tenminste zo stel ik het me voor). 
 
En de HEER liet Jona opslokken door een grote vis... 
Daar in de diepte van de zee, op het dieptepunt van zijn missie, pas dáár leert Jona weer bidden, 
vindt hij zijn God terug. Drie dagen en drie nachten, zoals die drie dagen zo vaak in de Bijbelse 
verhalen een rol spelen. Van de week las ik nog over Hizkia: over drie dagen zal je in staat zijn om 
naar de tempel te gaan! Opstanding! 
En het is niet voor niets dat de Here Jezus verwijst naar Jona als de Schriftgeleerden en Farizeeën 
om een teken vragen. Vanaf ongeveer 200 voor Christus hoort het boek Jona al bij de vaste 
inhoud van de Schriften en iedereen wist wat Jezus bedoelde. Het teken van Jona: drie dagen en 
nachten in het binnenste van de aarde – zoals Jona in de vis. Dát zal het teken zijn. De drie dagen 
tot Pasen, als je ze allemaal als hele dag meetelt. 
 
En gelijkertijd worden door Hem de inwoners van Ninevé ten voorbeeld gesteld aan de bewoners 
van Jeruzalem. Ze zullen samen met jullie opstaan op de dag van het oordeel – en wíe heeft zich 
dan bekeerd? En ben Ik niet meer dan Jona?! 
En de tweede door Jezus gebruikte vergelijking is die met de Koningin van het Zuiden, de koningin 
van Seba, die naar Jeruzalem kwam om Salomo’s wijsheid te horen. Ben Ik niet meer dan 
Salomo?! Zíj zullen hun oordeel over jullie uitspreken. 
 
Het teken van Jona!! Jona, uit de diepte opgevist, wordt op die derde dag uitgespuugd, gespuwd, 
op het land. Misschien zag hij wel direct het torentje van Joppe! 
En dan herhalen zich die woorden van hoofdstuk 1: ‘Maak je gereed en ga naar Ninevé, die grote 
stad om haar aan te klagen... En Jona maakte zich gereed en GING!’ Nu niet naar het verre 
Westen, maar richting Noord-Oost. Naar Ninevé, de hoofdstad van het Assyrische rijk. Het huidige 
Mosoel, zoals we hoorden van Kefah Alloush in de series ‘Van Nablus naar Ninevé’ – en ‘Van 
Ninevé naar Nazareth’. 
Stad van koning Sanherib, die later Hizkia zo belaagde, stad van de vijand (II Koningen 18:13), 
waarvan je zou juichen als je zou horen dat die vernietigd was. 
Ga je echt naar die stad, naar die vijand, met een boodschap van je God? 
 
Maar nu gaat Jona de stad in en wordt hij tot onheilsprofeet: ‘Nog veertig dagen...!’ Maar zoals zo 
vaak worden die veertigdagen een aanzet tot het heil. En zo wordt hij tegen wil en dank een 
Heilsprofeet. 
Misschien wel tot zijn verbazing ziet hij de mensen zich bekeren, een boetekleed aandoen – ja, 
zelfs de koning trekt zijn staatsiegewaad van Prinsjesdag uit. En heel Ninevé vast, tot aan de 
dieren toe... 
 
‘En toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, 
 kwam Hij terug op wat Hij gedreigd had hun te zullen aan doen 
 en Hij deed het NIET!’ 
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En Jona kan het niet hebben... ‘Dacht ik het niet’ is zijn reactie... Ik wist het wel... Het lijkt wel of hij 
Psalm 103 citeert: Liefdevol en genadig is de Heer, Hij blijft geduldig  en  - inderdaad – groot is zijn 
trouw! 
Jona is niet zo geduldig en aan de oostkant van de stad bouwt hij van golfplaten een hutje en gaat 
zitten wachten of de verwoesting toch nog komt. Als hij goed zit, heeft hij nog wat schaduw ook, 
maar een parasol...?! 
En de Heer laat een wonderboom opschieten, die hem diezelfde dag nog schaduw van bovenaf 
geeft – en zijn ergernis verdwijnt. Maar na de storm, de vis en de boom verschijnt nu een worm en 
daar gaat zijn schaduw... 
Boos, boos... 
Het is een uitwerking van die woorden, die mijn vader nog wel eens citeerde als ik lekker boos zat 
te zijn: ‘Is uw toorn billijk ontstoken’? StatenVertaling voor: Is het terecht dat je zo boos bent?? (4) 
Boos over een dooie boom, boos over het gebrek aan schaduw, terwijl je met gemak een hele stad 
in de vernieling had willen zien gaan. Waaronder 12 x 100 x 100 die het verschil tussen links en 
rechts nog niet eens kennen. 
Zou Ik dan geen verdriet hebben om die stad, zegt de HEER. 
 
Gods liefde is niet voor de happy few, niet voor de uitverkorenen, die het heil voor zichzelf alleen 
willen bewaren. 
Het profetische boek Jona drijft Israël als het ware naar buiten, zoals op die Eerste Paasdag Jezus 
door de gesloten deuren van het huis van de leerlingen naar binnen kwam en op hen blies: 
Ontvang de Heilige Geest (Joh. 20: 22) – toch nog een duif! ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, 
zo zend Ik jullie uit!’ 
Israël heeft Psalm 87 moeten leren zingen, heeft Jona nodig gehad om oog te houden óp de 
wereld, het totaal van Gods schepping. 
Het is altijd: uitverkoren óm... 
Onze roeping ligt altijd buiten onszelf. 
We mogen ‘Open Huis’ blijven houden, omdat de Gemeente van Christus middel is en geen doel. 
Door zijn Gemeente wil Christus in deze wereld zijn werk doen. 
Vandaag ook in de betrokkenheid op Nepal en Bangla-Desh, maar het begint in het klein. 
 
Overal waar ik mijn eigen kleine wereld belangrijker vind dan Gods liefde voor de ander, word ik 
even teruggefloten. 
Nee, niet dat het leven van ieder van ons niet van wezenlijk belang is. Wie ben ik om daarover te 
oordelen? 
Maar zodra we niet meer over de grenzen van ons eigen leven, van ons eigen kerk-zijn, van ons 
eigen landje heen willen kijken, als we lopen te mopperen zoals die oudste zoon in de bekende 
gelijkenis, dan is er een profeet die zegt: ‘ik heb het met schade en schande moeten leren, maar 
open je deuren, deel Gods liefde en ga erop uit’. 
 
Onze Heer, Jezus, vond dit getuigenis zo wezenlijk, dat Hij zowel Jona én z’n zogenaamde vijand, 
de bewoners van Ninevé, beiden naar voren haalt. Leer van hen! 
Juist daarom is Hij Zelf trouw gebleven aan de stem van Vader. Niet gevlucht in het donker van de 
Hof, maar trouw gebleven tot op het kruis. Drie dagen in het graf. 
Wij leven van dát Teken: Kruis en Open Graf. 
Het draagt ons de wereld in: We weten het en we getuigen ervan: 
 ‘Hij is een God, die genadig is en liefdevol; 
  geduldig en trouw en tot vergeving bereid’. Ook voor jou!! 
 
Amen 


