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HOOFDSTUK 1 
 
Het boek van deze profeet is meer dan een verhaal voor de zondagschool! De naam 
van de Hebreeuwse profeet betekent: Duif of tortelduif. Ook wordt de duif voorgesteld 
als een symbool van de H. Geest. Jona woonde dicht bij Nazareth. (2) Jona leefde ten 
tijde van de profeten Amos en Hosea. Hij krijgt plots een duidelijke opdracht van God.  
Het lijkt niet een blijde boodschap te zijn, 
eerder een zeer ernstige waarschuwing 
voor de grote stad Nineve in Assyrië. 
Nineve ligt dichtbij het huidige Mosoel 
God zelf bepaalde Jona’s uitzending. De 
stad en het land kende een vijandige 
houding tegenover Israël. Het was vol van 
allerlei extreem heidense afgoderij.  Toch 
wilde God dat deze heidenen behouden 
zouden worden voor de eeuwigheid! (2 
Petr.3:9) Al was dit volk vijandig 
tegenover Israël.  
 

JONA VLUCHT VOOR GODS WOORD 
 
(3) Het kost Jona nog een vrachtprijs, om te 
vluchten, weg van Gods aangezicht, laten wij 
begrijpen, Gods spreken was geen fabelachtig 
stemmetje welke hij had gehoord. Met Gods 
aangezicht is bedoeld de tempel in Jeruzalem. 
Hij vertrok naar Joppa of Jaffo, was een haven 
naast het huidige Tel Aviv.  
 
 

  
Zo’n boodschap brengen bij de vijand, levensgevaarlijk, dat zag Jona niet meer zitten. 
Jona lijkt ook wel duidelijk een beeld van Israël te zijn. Hij is een trotse Jood, en God wil 
ook de heidenen behouden, en gebruikt daarvoor Zijn volk. Waar was de liefde van 
Jona voor zijn vijand, neen hij haatte ze wel waarschijnlijk? Hij had het heel moeilijk!  
Wilde God hem iets leren?  
Wij bedenken wat Jezus leerde en kende ook de wet! (Lev.19). 
 
 Matteüs 5:43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw 
vijand zult gij haten.44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u 
vervolgen, 
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God houdt van alle mensen, en weet dat de mensen geboren zijn in zonde en van 
nature, van hun Schepper niet willen horen, tenzij ze eigen godsdiensten maken en 
afgoden. Jona leek wel koppig van aard, en deed naar eigen zinnen.  
Wie zou naar hem luisteren? Zou zijn prediking succes kennen? Hij zou aanzien 
worden als een doemdenker, een onheilsprofeet! Wie op deze wijze zou spreken, kon 
geen overvolle zalen met belangstelling verwachten. De Assyriërs hadden al afgoden 
genoeg en leefden er op los. 
 
Jona vlucht in een andere richting, 
Tarsis! Tarsis een toen bestaande 
Spaanse havenstad bij Gibraltar, 
welke later wegzonk in de zee. 
(Brit.Enc).   

Wie niet wil luisteren als een kind van 
God, naar zijn Vader, die komt in een 
benauwdheid, angsten en zorgen. 
Vluchten voor God kan niet, Velen 
willen altijd hun eigen weg gaan, eigen 
wil vervullen. Vluchten door zelfmoord 
is ook geen oplossing. 
 

Psalm 139:7 Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw 
aangezicht? 8 Steeg ik ten hemel - Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk 

tot mijn sponde - Gij zijt er; 
 
(4, 6) De weg van Jona werd moeilijk gemaakt, er kwam een beproeving, een storm in 
zijn leven, welke hij nooit meer zou vergeten.  
Hij dacht eerst mijn leven zou in levensgevaar komen door naar Nineve te gaan, doch 
nu krijgt hij opnieuw een andere levensbedreigende situatie op zee! 
Iedereen kwam in levensgevaar door het ongehoorzaam gedrag van de profeet.  
De zware lading werd in zee geworpen als een mogelijke oplossing, maar de zonde 
van Jona woog zwaarder! 
 
Doch Jona zelf ging slapen. Doch geen tegenbeeld van Jezus in de storm. De 
kapitein stelt heel merkwaardig vast hoe diep Jona kon slapen in een 
levensbedreigende situatie, en vraagt hem om te bidden!  Hoorde Jona het geschreeuw 
niet van de bemanning? Wat was die diepe slaap?  
Het Hebreeuwse woord duidt op een trance. Het Frans schrijft als: Tomber en torpeur.  
Als in een ware verdoving uit doodsangst. Wij spreken vandaag van een comateuze 
toestand. Als God toornt, wordt het erg! Lees Psalm 76:7,8  
Jona dacht dat God hem toch wel genadig zou zijn, voor zijn ongehoorzaamheid. Soms 
wordt vandaag de genade in losbandigheid veranderd. (Jud.4) Jona bad niet of…. Zou 
Jona gedacht hebben het komt allemaal wel goed, een Bijbeltekst als Psalm 34,  
 

20 Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, 
maar uit die alle redt hem de HERE; 
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JONA KON ZIJN LOT NIET ONTLOPEN 
 

(7) Ze zagen dat de andere schepen in meer rustiger water 
verder varen. Dat deed hen dieper nadenken, en zochten een 
reden, wie oorzaak was van dit plaatselijk onheil. De 
bemanning stuurde erop aan om het lot te werpen naar hun 
gebruik. Een soort oude teerlingworp zie fig. Het lot viel op 
Jona.  
(8,11) Jona laat weten wie hij was, en dat hij wegvluchtte van 
het aangezicht van zijn God, Jeruzalem. De zee werd nog 
onstuimiger bij de uitleg welke Jona gaf. De waarheid kwam 
aan het licht, en de bemanning werd radeloos. Ze kenden geen 
goede oplossing, wel de oorzaak. Die mensen stonden 

machteloos. 
 

JONA IS EN KENT DE OPLOSSING 
 
(12,13) Jona had toch een merkwaardig 
geloof.  
De ongelovige mensen rondom hem zullen dat 
hebben opgemerkt. Doch Jona koos nog liever 
de dood dan te gaan naar Nineve om daar te 
waarschuwen en bekering te prediken aan het 
volk. Jona had zijn grote zonde bekend 
gemaakt, ongehoorzaamheid aan Gods woord. 
Hij gaf de bemanning “zekerheid” dat de storm 
zou ophouden, en zij niet verder in 
levensgevaar zouden blijven. De bemanning 
ondernam een nieuwe poging om aan land te 
komen. Zij geloofden hem blijkbaar niet. Doch 
door eigen menselijke kracht komt geen 
oplossing wanneer God andere plannen heeft. Door goede werken, of goedbedoelde 
activiteiten komt er geen oplossing voor behoud. 
 

DE BEMANNING WERD BEHOUDEN EN KWAMEN TOT GELOOF 
 
(14,17) De bemanning leerden door deze situatie de “God van Jona” kennen, en 
roepen Hem aan, en geven die God gelijk in Zijn handelen. Hun gebed werd verhoord! 
Pas daarna werpen ze Jona in de zee. 
De mannen zagen dat de storm welke op de zee ophield, wat een vreugde zal er in het 
hart van die mensen zijn gekomen, doch even een diep overdenken, waarom één 
mens, een profeet hiervoor diende te worden gestraft, volgens Gods plan. 
  
Wat een grote dankbaarheid vinden wij bij deze mensen, ze brachten voor het eerst 
een offer aan de ene levende God, die God van Israël, en deden geloften! 
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Gods plan was niet ten einde met de profeet Jona. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. 
Hij werd behouden met een door God gezonden zeemonster, waarin hij drie dagen in 
leven bleef. Toen sprak men niet over drie maal vierentwintig uren. Een klein deel van 
een dag was aanzien als een volle dag. Velen schrijven dat de vis een “wal” vis of 
potvis zou zijn, doch het woordje “wal” betekent wel groot, als walvis, walnoot enz.  

GEEN WALVIS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is en blijft wonderlijk dat Jona in een andere grote zwangere vis overleefde, 
sommige Joodse uitleggers wijzen in de richting van een “genadige toestand”.  
Zij schrijven dit volgens de grondtekst van het boek. 
 
Ondanks alles was God Jona genadig, hij werd ook niet verteerd of stikte niet tijdens 
zijn verblijf tussen het zeewier. Iedere dag dat wij leven is ook genade van God. Een 
walvis was het niet, welke maar slechts één jong voortbrengt per jaar. Doch er waren 
vele kleine visjes in die “grote vis!”   
“Groot” komt van het Hebr. werkwoord “dagah”, het bekent: “vermenigvuldigen” 
Hetzelfde woord werd ook gebruikt in Gen.48:1 
Het doet ons denken aan het ontstaan van het Bijbels christendom, onder de heidenen. 
Het werd een klein kuddeke onder de wereldbevolking, dat groeide tijdens deze 
voorbije eeuwen. De gemeente zal plots en heimelijk opgenomen worden en als de 
bruid van Christus feesten. De grote vis is als de bruiloftswachtzaal van alle gestorven 
Bijbelgetrouwe en wedergeboren christenen op aarde. 
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HOOFDSTUK 2 

JONA GAAT BIDDEN IN GELOOF! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals het velen overkomt, gaat men vurig bidden als de nood het grootst is. (1,2)  
Ook hier het geval met Zijn profeet Jona, welke in angst en grote nood verkeert. Hij 
gaat roepen op zijn God, Jahweh! Hij bad vanuit die oeroude grote vis. Bidden kan 
overal en altijd. God hield Jona in zicht, en had Zijn profeet zeker niet vergeten, voor 
anderen en alle ongelovigen, was het alsof Jona gestorven was en verdronken in zee. 
De manier waarop hij bad vinden wij ook bij koning David! Het dodenrijk was een teken 
van op de rand van de dood. Jona besefte goed dat hij ernstig had gezondigd. (Luc.15:18). 

 
Psalm 18:5 Banden des doods hadden mij omvangen, en stromen van verderf hadden mij 

overvallen, Psalm 18:6 banden van het dodenrijk hadden mij omgeven, 
valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Psalm 18:7 Toen het mij bang te moede was, 
riep ik de HERE aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, 

mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren. 
  
Wat ging er om in het hart van Jona. (3,5) Hij wijst naar God, welke hem in de zee liet 
werpen. Hij had duidelijk begrepen dat God met hem bezig was. Hij viel dus in het hart 
van de zeeën. De benauwdheid van Jona, kan vergeleken worden met de 
benauwdheid van Jacob! Doch God is genadig. (Ps.50:15).  
 

Hoe kon Jona weten waar hij was? 
 
(6,7) Het zeewier en de algen waren nog een 
bijkomend probleem, het versmachte hem 
bijna! Hij zag de grondvesten der bergen, in het 
hart van de oceaan, zoals wij lezen. Die rotsen 
op de bodem van de oceaan, leken hem wel 
tralies. Jona was in feite beland aan de poorten 
van het dodenrijk. (Jes.38:10) De Here liet hem 
iets zien, zijn behoud! 
 
Een andere vertaling uit de Hebreeuwse grondtekst, wijst in dit gedeelte, dat God hem 
de “Rode Zee” liet zien, en de wonderlijke redding. (Exod.15:8). Vandaag heeft men 
kunnen vaststellen dat de orkaan “Irma” een droogte liet ontstaan in de zee bij Florida en alle 
water aan de kustlijn wegnam. (Bron: Israël News) en 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170910_03063256 
 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170910_03063256
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Die beschreven grote vis had twee grote ogen, en functioneerden als vensters, zo zag 
Jona toch waar hij was. (Rashi). Jona zal toch ergens eerst hebben gedacht, met mij is 
het gedaan, als er nu geen redding komt. Opnieuw vinden wij een tegenbeeld van Jona 
als Israël.  
 
Ezechiël 37:11 Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, 
zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. 
 
Maar nu liet God hem zijn wonderlijke redding zien, toen de nood het hoogst werd. Hij 
lijkt wel een beeld van Gods volk, dat verspreid werd onder alle volkeren, en uiteindelijk 
zal worden behouden, na gebed! 
 

Jeremia 29:14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN, 
en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle 

volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des HEREN, en u 
terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren 

  

Psalm 68:21 Die God is ons een God van uitreddingen, bij de Here HERE 

zijn uitkomsten tegen de dood. 
 
Jona had het gevoel door God nu helemaal te zijn verlaten! Al die brandingen en golven 
tekenen een beeld van zware beproevingen welke iemand kan overkomen. Dan de 
gedachte van God bestraft mijn ongehoorzaamheid.   
 

a.v. Nochtans zal ik uw tempel nog aanschouwen! 
 
De profeet wist dat hij niet in deze 
omstandigheden zou sterven! 
God had zijn gebed verhoord. Hij 
geloofde ten volle in de genade 
van zijn God. De minder goede 
NBG-vertaling laat een schijn van 
twijfel bestaan. Zal Israël na al die 
jaren zijn derde tempel bouwen 
en zien? Zeker! 
 
(8,10) Jona, symbool voor Israël, 
doet niet als alle landen of als de 
Verenigde Naties, welke hun 
afgoden dienen. Wie afgoden 
dient, verwerpt daarbij Gods genade! Op die wijze worden ook politieke machthebbers 
gewaarschuwd. Hij wil uit dankbaarheid offeren, omwille van zijn redding! God sprak tot 
de vis, en Jona werd op het droge uitgespuwd. Dit soort van vis was er bij het begin van 
de schepping. 
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HOOFDSTUK 3 

Jona werd gehoorzaam 
 
Jona had de les geleerd, en deed wat God hem 
opdroeg, ondanks dat alles in Nineve nog 
dezelfde situatie was als vroeger. (1,3) 
(4) Jona bracht de onheilsproclamatie. Dit was 
geen evangelisatieactie, dit was een 
oordeelsaankondiging. Hier werd een ultimatum 
verkondigd van Godswege, nog veertig dagen!  
Hoewel wij vandaag staan voor Gods 
apocalyptische oordelen, horen wij weinig 
krachtige oproepen tot bekering, tenzij tot de 
godsdienst van satan, de antichrist. 
Waarschuwen in Gods naam, is trouwens niet 
aantrekkelijk, en men noemt dit vandaag een 
vorm van doemdenken. In Nineve konden ze ook 
positief denken, doch hadden daarvoor nog 
veertig dagen tijd.  
 

(5,8) De mensen te Nineve geloofden deze woorden van Jona en riepen een vasten uit 
en bedreven rouw. Ook de koning reageerde op een traditionele wijze en deed een 
rouwkleed aan. De koning zal onder een diepe indruk zijn gekomen over de woorden 
van Jona. Hij liet op hun heidense wijze ook de huisdieren vasten, welke onder invloed 
waren van natuurverschijnselen.  
 
Jesaja 58:6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, 
de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?  

 
Eigenaardig was dat het volk traditioneel allerlei afgoden diende en zich nu plots 
bekeerden tot die onbekende God van Jona! Hun schuldgevoelens van afgoderij 
werden aangewakkerd. Hopelijk komt Europa ook tot inzicht, dat het een afgodisch 
traditioneel Babels christendom zou verlaten. 
 
Hier vinden wij het teken van Jona terug, namelijk een geschiedkundig vastgelegd, 
teken aan de hemel, een zonsverduistering, welke deze mensen tot inkeer brachten en 
nadachten. Toen Jona Nineve bezocht en predikte was er daar een totale 
zonsverduistering, de “Bur-Sagale” genoemd. Dit werd teruggevonden in de 
kleitabletten. Dit was op 15 juni 763 voor Christus! Deze zonsverduistering werd door 
het volk aanzien als een waarschuwing, en de mensen werden in het hart aangeraakt 
door dit gebeuren. Iedereen was op de hoogte in het land van deze zonsverduistering. 
Het teken van Jona is een zonsverduistering!  
 
(9,10) Bekering was een zegen voor Nineve en het ganse volk. Ze stopten hun 
tradionele afgoderij. God zag hun goede wil, en veranderde van gedachten en plannen. 
Ook Jezus kwam naar deze wereld voor de mensen van goede wil! 
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HOOFDSTUK 4 

JONA LAAT ZICH LEIDEN DOOR ZIJN EMOTIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1,4) Na zijn redding maakt Jona zich kwaad, hij had nu zoveel meegemaakt, omwille 
van dit ongelovig volk. Al mijn moeite om te vluchten naar Tarsis was nutteloos. Jona 
had al het gevoel dat Nineve zich zou bekeren. Jona wilde het precies beter weten dan 
God!  Doch Jona was niet erg gelukkig, want hij wist dat zijn God een genadig God 
was. Jona zou dat volk harder hebben aangepakt! Jona zou gelukkig moeten zijn, doch 
hij keek met andere ogen naar de heidenen. Nu werd hij aanzien als een valse profeet, 
want er gebeurde niets, geen oordeel! Genade! Wij kunnen best begrijpen hoe het volk 
soms naïef reageert. 
 
Waarom dan mij nog meer beproeven dan dit goddeloos volk? Jona werd erg 
depressief. Christenen stellen zich soms de vraag waarom ze meer beproefd worden 
dan de goddelozen. Maar niemand wordt boven vermogen beproefd. Een christen die 
nooit beproefd werd, kan zich ernstig vragen stellen, over zijn persoonlijk behoud. Ons 
geloof dient beproefd te worden, het geloof van de Farao werd ook beproefd, en ging 
ten onder. 
 

Hebreeën 11:29 Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over droog 
land, terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden 

gods denken is anders dan het 
menselijke denken van Jona 

 
(5) Een ongeduldige Jona gaat zich afzonderen 
buiten de stad, en wilde uitzien naar wat God nu 
toch zou doen met die stad vol zondaars. God 
wilde hem een teken geven dat hij zondig dacht 
over de situatie. Jona had wellicht meer vreugde 
gehad als die vijandige goddeloze stad zou 
worden vernietigd!  
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(6) God gaf hem een 
“wonderboom” voor schaduw, 
en hem tot betere gedachten te 
brengen. Nu kon Jona genieten 
en rustig nadenken. Deze boom 
is in feite een plant de 
“Kikayon” welke snel groeit tot 5 
meter hoog en heeft grote 
bladeren. Men gebruikt ook de 
zaden voor olie. Ook bekend als 
de Ricinusboom. Anderen 
noemen het de “Palma Christi”. 
Deze boom zou hem op andere 
gedachten kunnen brengen. 

Deze boom kan best een symbool zijn van de Here. Hij kan de gedachten van mensen 
veranderen, dit is wanneer ze tot geloof komen in Jezus!  
 
 
(7,8) God nam zijn bescherming weg, en hoogmoedige 
profeet Jona zat nu zonder schaduw, kreeg een ernstige 
zonneslag. Door een gloeiende oostenwind! Opnieuw 
dient God in te grijpen tegenover zijn koppige profeet 
Jona. De profeet dient anders te denken tegenover de 
vijandig gezinde mensen in Nineve. Assur was dan een 
opkomende wereldmacht. Het begrip “Genade” stond 
nog steeds niet in het woordenboek van Jona.   
 
(9,11) Jona was kwaad op de wonderboom. Toen kon 
de Here hem duidelijk maken dat Hij de boom liet 
groeien, en liet sterven om Jona iets te leren over 
barmhartigheid. Daarom was God genadig over de 
120.000 mensen in Nineve. Deze mensen kenden de 
waarheid niet, noch gerechtigheid. Zo doet het ook 
nadenken over de vele mensen welke een ongenadige 
godsdienst volgen. Het blijven schepselen van God.  
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