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HET BOEK JONA 

Je kent de profeet Jona wel, natuurlijk. Zijn verhaal – te vinden in het 

Bijbelboek Jona – is je met de paplepel ingegeven. Wel merkte je toen je ouder werd, 

dat veel mensen – ook veel christenen – eigenlijk niet geloven dat het echt gebeurd is. 

Als verhaal (mythe, legende) is het prachtig. Razend knap verteld, echt literatuur. Met 

een diepe boodschap. Maar echt gebeurd? – Dat kan natuurlijk helemaal niet… 

Wij willen het ‘verhaal’ graag opvatten zoals het zich aandient, ook in het kader van 

de hele Bijbel. Samengevat: waargebeurd, maar tegelijk met een bijzondere 

boodschap, ook voor ons. 

 

 

ECHT GEBEURD 

Echt gebeurd. We lezen in 2 Koningen 14: 25, dat Jerobeam II een groot stuk van 

Israëls grondgebied heroverde: ‘… overeenkomstig het woord van de HEERE, de God 

van Israël, dat Hij gesproken had door de dienst van Zijn dienaar Jona, de zoon van 

Amitthai, de profeet uit Gath-Hefer.’ Jona is dus ‘gewoon’ in de geschiedschrijving van 

Israël opgenomen. En er is geen reden om te denken dat het boek Jona 

opeens niet echte geschiedenis zou zijn. 

In de negentiende eeuw was het argument om het niet ‘letterlijk te nemen’, dat dat 

natuurlijk nooit kon: een mens die opgegeten wordt door een grote vis, drie dagen in 

z’n maag zit en daarna levend en wel weer uitgespuugd wordt. Wetenschappelijk 

onmogelijk. 

Tegenwoordig klinkt dat argument minder luid. Andere wetenschappen hebben zich 

inmiddels op Jona gestort. Zo komt men met literaire argumenten: Zie eens hoe knap 

het boek Jona in elkaar steekt: het staat vol spiegelingen, herhalingen en 

verwijzingen, tot in de kleinste details toe. Een zeer kunstig gecomponeerd verhaal, 

boordevol symboliek. Zo steekt de werkelijkheid natuurlijk niet in elkaar. Veel details 

moeten dus wel verzonnen zijn door de schrijver(s), om verhaaltechnische redenen. 

Het verhaal heeft een mooie boodschap; het is dus wel ‘waar’, maar meer op de 

manier van een gelijkenis. Die hoeft ook niet te ‘kloppen’. 

Ik geloof niets van de tegenstelling die men zo maakt. De geschiedenis, ook die van 

Jona, én Bijbel hebben dezelfde ‘Auteur’: God. Hij bestuurt de geschiedenis; tot in de 

details. Het is een kunstwerk van Zijn hand (ook al begrijpen wij de zin van de details 

vaak niet). Hij heeft er ook zelf voor gezorgd dat die geschiedenis voor ons 

opgeschreven werd. Tot in de details betrouwbare weergave van de feiten, en 
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tegelijk Gods waarheid, Gods boodschap voor ons. Een kunstwerk van Zíjn hand. 

Dat geloof ik, niet alleen voor het boek Jona, maar voor de hele heilsgeschiedenis. 

Omdat de Bijbel zélf zo spreekt. Lees er 1 Korinthe 10: 1-13 maar op na, in het 

bijzonder vers 11: ‘Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons 

[geschiedenis], en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons [weergave van die 

geschiedenis], over wie het einde van de eeuwen gekomen is.  

Ook als de Here Jezus aan Jona herinnert - in Mattheüs 12: 38-41 en 16:4, en in Lukas 

11: 29-32 – gaat het over échte mensen van vroeger. Mensen van Ninevé, die zich 

bekeerden toen ze Jona het oordeel hoorden aanzeggen. En zie, meer dan Jona is 

hier … Jezus vergelijkt Zichzelf en Zijn toehoorders niet met verhaalfiguren, maar met 

een levensechte profeet en zijn publiek. Net zo levensecht als koning Salomo ('meer 

dan Salomo is hier'). 

 

 

‘HET TEKEN VAN JONA’ 

Maar Jezus heeft het ook over ‘het teken van Jona’. Wat zou Hij daarmee bedoelen? 

Dat Jona een type is? Zo kun je hem natuurlijk wel zien: echt een vertegenwoordiger 

van het volk Israël in de tijd voor de ballingschap. Zoals het zich gedroeg tegenover 

buitenstaanders … – Daar kom ik straks nog op terug. Ook kun je, meer in het 

algemeen, in hem typisch een gelovige zien, een ‘verbondskind’, iemand als wij. Je 

kunt je dus aan hem spiegelen. En het mooie is dat je dan ziet hoe de Heere – dwars 

tegen onze opstandigheid en ‘fratsen’ in – alles uit de kast haalt om ons tot inzicht en 

inkeer te brengen. Zo kennen wij de HEERE: genadig en barmhartig, lankmoedig en 

groot van goedertierenheid. 

Maar we moeten ook verder kijken. Jona was een profeet. Profeten moesten het 

Woord van God doorgeven. Allemaal op een eigen manier. Vaak kregen ze precies te 

horen wat ze zeggen moesten, en daarmee kwamen ze dan voor de dag: op het 

stadsplein, in het koninklijk paleis, in de vergadering van de ‘oudsten’, of met een 

brief. 

Soms bleef het niet bij woorden. Jesaja moest zijn kinderen sprekende namen geven. 

Als je zo’n kind riep, riep je meteen Gods boodschap uit, bijvoorbeeld: ‘Haastig buit, 

spoedig roof!’ (Maher-Sjalal Chasj-Baz, Jesaja 8: 3). Jesaja zegt het zelf: ‘Zie, ik en de 

kinderen die de HEERE mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, 

afkomstig van de HEERE van de legermachten, …’ vers 18. Ook Hosea’s kinderen 

hadden zulke betekenisvolle namen: ‘Geen ontferming’, ‘Niet-mijn volk’ (Lo-Ruchama, 

Lo-Ammi, Hosea 1: 6 en 9). 

God ging nog verder; Hij greep diep in, hij sneed in het leven van sommige profeten. 

Jeremia mocht niet trouwen, Ezechiël verloor plotseling zijn vrouw – omdat God 

daarmee iets aan Israël duidelijk wou maken. En Hosea moest trouwen … met een 
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hoer! Zijn hele huwelijk moest een symbool zijn, een levende aanklacht tegen het 

overspelige volk van God. En tegelijk een levend bewijs hoe God is: liefdevol en 

genadig, geduldig, trouw en waarachtig – maar Hij laat niet alles ongestraft 

(zie Exodus 34: 6 en 7). 

Zo is ook Jona een levend teken. Hij geeft niet alleen een boodschap van God door, 

zijn hele optreden is uitbeelding. Maar wel tegen wil en dank. – Sjonge, wat een 

dwarse profeet! Daarin is hij inderdaad (ook) type: aan hem zie je hoe ver Gods volk 

toen ‘van huis’ was. Net zoals wij christenen nu soms heel verkeerde wegen gaan. 

Maar aan de geschiedenis van Jona zie je nog veel meer. Jona zegt het zelf in zijn 

boosheid: daar héb je het weer, ik wíst het wel! Zelfs tegenover uw ergste vijanden 

bent u zo, HEERE: genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid 

(Jona 4: 2). Onuitstaanbaar, zo’n God … 

 

 

MEER DAN JONA 

 

Was dát ook niet het probleem van de Joden om Jezus heen? Aan Hem zagen ze hoe 

God is: zélfs tegenover hoeren, tollenaars en zondaars is Hij genadig en liefdevol, 

geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Die zondaars luisterden naar Zijn 

boodschap, omdat zij Gods stem daarin herkenden, en zij bekeerden zich. Zo hadden 

ook de mensen van Ninevé zich bekeerd toen ze in de prediking van Jona – ondanks 

zíjn onwilligheid – de stem van God zelf hoorden. Maar de Joodse leiders vonden 

Jezus’ prediking onuitstaanbaar. Het was goed beschouwd dezelfde prediking als die 

van Jona. Een prediking die nú met alle liefde en kracht gebracht werd door Gods 

eigen Zoon, die in alle opzichten ‘meer dan Jona’ was. Maar zij wilden zijn boodschap 

niet. Omdat zij zo’n God niet wilden. En toch deed Jezus ook een appél op hen, door 

hen te herinneren aan het boek Jona. Hij zei daarmee eigenlijk: kijk in de spiegel, en 

eer God om Zijn genade en liefde voor zondaren. 

 

 

JONA’S BRIL 

Zie je: het hele boek Jona is een spiegel voor ons. Het lijkt wel een soort lachspiegel. 

De ironie spát van die twee bladzijden in je Bijbeltje af. Maar de boodschap is 

bloedserieus: aanbid God om Zijn onmetelijke genade en liefde; anders heb je geen 

leven.  

In het vervolg van dit artikel wil ik speciaal één detail bespreken, dat deze boodschap 

op een ironische manier onderstreept. Ik heb het ‘de bril van Jona’ genoemd. 

Het is een rare bril. Jona ziet alles wel, heel scherp zelfs. Ook Gods genade en liefde 

herkent hij. Maar hij ziet ze vervormd, krom, gekleurd door zijn eigen vooroordelen. 

En de vraag aan ons is: wat voor bril heb jíj op? 
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JONA’S VOOROORDEEL 

Jona moet naar Ninevé. De hoofdstad van Israëls gevaarlijkste vijand, Assyrië of Assur. 

Een machtig en super-wreed volk, dat bezig was het hele Midden-Oosten te 

veroveren. (Vergelijk het maar met Hitler-Duitsland.) Elke rechtgeaarde Israëliet 

verafschuwt Assur. Het wordt ook een steeds grotere bedreiging voor Israël. 

Grensplaatsen worden al overvallen en uitgemoord – het begin van de totale 

ondergang voor Gods eigen uitverkoren volk. Waarom grijpt Hij niet in? 

Eindelijk grijpt God inderdaad in. Maar anders. ‘Jona, ga naar Ninevé, de grote stad, 

en predik tegen haar …’ 

Prediking, ook strafprediking: dat is een blijk van geduld, uitstel en kans op afstel van 

de straf. Dat weet Jona heel goed. Prediking, dat is een dringend appél: bekeer je 

toch, voor het te laat is! Want God straft niet graag. Dat heeft Hij bewezen in de 

geschiedenis van Zijn eigen volk. Een geschiedenis die van ouders op kinderen was 

doorgegeven in al die verhalen over zonde en afval, straf en benauwdheid, uitredding 

en een nieuw begin. Het is de rode draad in Israëls geschiedenis: wat heeft de Here 

onbegrijpelijk veel geduld met Zijn weerspannige volk! 

Maar Assur is Gods vijand! Er is maar één volk waaraan God zich verbonden heeft, en 

dat is Israël, Zijn uitverkoren volk. Assur bedreigt juist Gods oogappel. Jona wil maar 

één ding, de ondergang van Assur. (Vergelijk bijvoorbeeld met Psalm 83: 14-19). 

En dat is dus Jona’s probleem, nu hij naar Ninevé wordt gestuurd. Krijgt Assur nog 

een kans? Nee, hè? Alsof het de Heere aan het hárt gaat hen in één klap te 

vernietigen. Dit soort zwakte kan Jona niet waarderen. Hij gaat op pad, maar als het 

aan hém ligt, zal Assur geen genade vinden. 

Zie je, hoe dat wij/zij-denken al Jona’s gedachten beheerst? God heeft daarin een 

plaats, maar alleen aan de kant van Israël. 

Herken je dat ook in de kerk? In je eigen denken? Wij, Gods volk, tegenover hen, zijn 

vijanden … Genade voor ons, de ondergang voor hen. 

 

 

HEIDENEN GAAN VOOR GOD OP DE KNIEËN 

Je kent het verhaal. Jona is zo overtuigd van zijn gelijk, dat hij rustig gaat slapen 

onder in het schip. Hij wordt pas wakker als de bemanning in paniek aan hem staat te 

rukken: ‘Bid toch tot je god, misschien kan die ons helpen, zodat we niet vergaan!’ 

– Typisch heidens, zal Jona gedacht hebben. Alle goden worden aangeroepen, in de 

hoop dat er eentje tussen zal zitten die kan en wil helpen. Jona weet dat er maar Eén 

is die kan helpen. Jona hoeft helemaal niet tot zijn God te roepen om te weten dat 
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Die helpen kan. Hij weet ook zó al dat die storm door God gestuurd is om hem te 

arresteren. Je leest dan ook niet dat Jona gaat bidden. Hij zegt en doet voorlopig 

helemaal niets. Totdat hij door het lot wordt aangewezen. Nu is hij erbij. ‘Ik vrees de 

HEERE, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft …’ 

De zeelui schrikken zich wild. Het gaat dus om de God die machtiger is dan alle 

particuliere goden. Als die met zo’n geweld Zijn ongehoorzame dienaar komt 

arresteren, moeten ook zij voor hun leven vrezen! En ze overleggen met hem: wat 

moeten we doen om ons leven te redden? 

Jona weet het precies: het gaat om mij; die zeelui zijn voor God helemaal niet 

interessant. Dus zegt hij: als jullie mij overboord gooien, ontspringen jullie de dans. 

Dat vinden zij eerst veel te ver gaan. Ze roeien zich suf, en roepen tot God (N.B. niet 

Jona roept tot God, maar die heidenen!): Ach HEERE, we moeten wel, U bent ons te 

machtig, maar wíj kunnen het niet helpen als uw knecht sterft. Ze gooien hem 

overboord en de zee wordt stil, en dan vrezen ze God nog meer. Ze brengen een 

slachtoffer en doen geloften. Heidenen! Terwijl Jona zonder berouw in de golven 

verdwijnt. 

In hoofdstuk 3 zie je iets soortgelijks gebeuren. Jona predikt tegen Ninevé. Hij moet 

wel, hij kan er niet onderuit. ‘Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven 

gekeerd.’ De mannen van Ninevé twijfelen geen moment aan zijn boodschap. Ze 

wéten dat de God van Israël het kan en zal doen. En ze komen in actie, de koning 

voorop. Ze vernederen zich, trekken rouwgewaden aan, vasten – bidden – roepen – 

schreeuwen tot God om genade. Kinderen en huisdieren, alles moet meedoen. En ze 

zúllen meegedaan hebben, ze zullen van pure honger en dorst gehuild, geschreeuwd, 

geloeid, geblaat en gejankt hebben. ‘Wie weet …’ 

De enige van wie we niet lezen dat hij bidt, is Jona. 

Pas als hij ziet dat God de straf inderdaad afblaast, wendt hij zich tot Hem. Boos, heel 

boos. Nu ‘bidt’ hij. Liever gezegd: hij uit een zware aanklacht: Ach Heere, heb ik het 

niet gezegd? Dat was nou precies de reden dat ik niet wou. ’t Is ook altijd hetzelfde 

met U. Alweer genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid … 

Sta je niet naar adem te happen? Al die grote deugden van God worden Hem door 

Jona als een misdaad voor de voeten gegooid. Zo’n God wil hij niet langer dienen.’ 

‘Nu dan, HEERE, neem toch mijn leven van mij weg; het is immers voor mij beter te 

sterven dan te leven.’ Was hij meteen maar in de zee ondergegaan, die eerste keer … 

 

 

 

 



JONA DRAAIT DE FEITEN OM 

Wat een rare knecht van God! 

Nou, misschien wel typisch een Israëliet van zijn dagen. Gevangen in dat zwart-wit 

denken: wij (wit) tegenover zij (zwart), en aan onze kant de Heere, de God van de 

hemel. De Schepper van alles, die als Hij wil, alle elementen kan inschakelen om Zijn 

vijanden te vernietigen. Alleen, Hij wácht daar zo lang mee. Hij laat die vijanden veel 

te lang hun gang maar gaan, die heidenen die Hem niet willen eren. 

Hoor maar wat Jona zegt in het ingewand van de vis. In zijn doodsnood heeft hij tot 

de Heere gebeden, geschreeuwd zelfs. Toen wel ... Zijn gebed kwam tot de Heere in 

zijn heilige tempel; en Hij heeft Jona als het ware uit het zeemansgraf omhoog 

getrokken. Jona erkent dat. Men ziet hier doorgaans toch wel een soort bekering in, 

temeer omdat Jona straks wél naar Ninevé gaat. Maar kijk eens hoe hij zijn gebed 

afsluit: 

‘Zij die armzalige afgoden vereren, 

verlaten u, trouwe God. 

Maar ik zal mijn stem in dank verheffen 

en u offers brengen; 

mijn geloften los ik in. 

Het is de HEER die redt!’ 

 

JE MOET MAAR DURVEN 

Jona, toe, zet die rare bril eens af, kijk eens goed! 

Wie heeft er die trouwe God verlaten? Ben jij dat zelf niet? Jij die uit Gods dienst 

deserteert omdat jij het beter denkt te weten dan Hij? 

En kijk eens naar die mensen die altijd armzalige afgoden vereerd hadden, die zeelui 

en straks de mensen van Ninevé? Zij nemen de Here nog eens serieus! De zeelui 

bidden, slachten offers, doen geloften – jij zegt alleen maar dat je dat doen wilt. 

Straks, als je weer thuis bent …  

En straks vernederen de mensen in Ninevé zich diep voor de Heere, terwijl jij een 

anti-gebed bidt, en de Here zijn goedheid verwijt. 

Je moet maar durven! 

 

 

 



APPÈL 

 

Ik heb het nu met veel woorden uitgelegd. In de Bijbel staat het heel compact, in een 

verhaal vol milde ironie. Het eindigt met een dringend appél op Jona’s hart. En 

op ons hart. De HERE wil dat wij diep ontzag hebben voor Zijn goedheid. Een 

goedheid die Hij niet alleen toont aan jou en aan de kerk, maar zelfs aan Zijn en onze 

vijanden. 

 

 

GODS EER 

Jona is een spiegel. Zoals hij dacht, dachten veel Israëlieten. Zij hadden God eigenlijk 

voor hun eigen nationale karretje gespannen. Hij was de God van Israël, en dus moest 

Hij dát volk genadig zijn, keer op keer. Hij zat per slot aan hen vast. Waarom zouden 

de heidenen zeggen: ‘Waar is nu hun God’? (zie bijvoorbeeld Psalm 115, Psalm 79) 

In een ander artikel lieten we aan de hand van Psalm 79 zien, dat God het blijkbaar 

goed vindt als we met zulke argumenten een beroep doen op Zijn eergevoel. Maar 

niet zonder-meer! Want dat eergevoel reikt veel verder dan wij vaak denken. Het 

strekt zich uit tot aan de einden der aarde: alle volken moeten Hem eren, eerder is Hij 

niet tevreden (lees bijvoorbeeld Jesaja 42: 8-12!). 

En dus moeten wij ook verder kijken dan ons eigen perspectief. De HEERE is niet 

alleen de God van ons gereformeerden. Hij is de God van hemel en aarde. Hij heeft 

hart voor Zijn schepselen, ondanks alles wat ze Hem aangedaan hebben. Als zij zich 

tot Hem bekeren, is Hij er direct bij om zijn goedheid en liefde te tonen. Hij doet niets 

liever. Dat is Zijn eer! 

Bovendien wil Hij dat wij Hem daarin als Zijn kinderen navolgen. Dat wij zelfs onze 

vijanden goed doen, en aan hen Zijn blijde boodschap brengen (zie ook Mattheüs 5: 

43-48). Misschien moeten ook wij wel eerst een ‘bril afzetten’ om onze naasten goed 

te kunnen zien. En om andere kinderen van God te herkennen. 

Beweer ik daarmee dat het geen verschil maakt, bijvoorbeeld, van wat voor kerk je lid 

bent? Beslist niet! Maar wel, dat niet ónze clubjes het verschil maken, maar de HEERE 

zelf en Zijn Woord. Laten we daarom oog hebben voor allerlei ‘schapen die niet van 

deze kudde zijn’. Voor mensen die anders zijn dan wij, maar ook oprecht God zoeken. 

Misschien kunnen we zelfs nog wat van hen leren. 
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