
Samen leren leven met Jezus in ons - nr 1217. 

Jona - studie 1      door Ton de Ruiter. 

============================================ 
Lees: Jona 1:1-3. 

a. Dat mensen zondigen is erg, maar het is mogelijk dat mensen het zo bont maken 

dat God het niet meer kan aanzien. Zo ver was het in Nineve gekomen. Het einde van 

Gods geduld nadert. 

b. God wil die grote stad nog waarschuwen voor zijn dreigende toornuitbarsting en 

stuurt Jona. 

c. Jona verzet zich vierkant tegen Gods opdracht!  Hij gaat bewust de andere kant op 

(‘weg van de Heer’ staat er 2x in vs 3. Hij gaat inderdaad letterlijk bij de tempel/kerk 

weg en uit Gods land. Hij zegt daarmee in feite: ‘God, als U dit wilt, wil ik uw dienaar 

niet meer zijn!’. 

Vraag 1: Waarom wil Jona niet wat God wil?  

God wil mensen (schepselen van Hem) waarschuwen en redden. Jona niet! Hij wil die 

goddeloze heidenen geen kans geven om gered te worden. Hij gaat dan nog liever 

dood (zie ook 4:2,3)! 

Zag Jona Nineve (hoofdstad van Assur) als een bedreigende vijandelijke 

wereldmacht? Mogelijk dacht hij: ‘Moet ik die vijanden waarschuwen, redden? Het is 

veel beter dat God die hoofdstad vernietigt!’. 

Vraag 2: Zie je hoe diep het zit bij Jona? 
Jona wil niet met God bezorgd zijn om die heidenen. Jona ergert zich aan God: liever zonder God dan 

doen wat God wil. Ik ga weg. Ook al kost het hem zelfs geld (vs 3). Hij is bewust ongehoorzaam. 

Jona ‘speelt met zijn leven’, want hij ‘zondigt richting de dood! (1 Joh 5). Willens en wetens 

zondigt hij door gehoorzaamheid te weigeren. Dat kan heel direct je leven kosten (denk aan 

Achan bij Jericho [Jozua7] of aan Ananias en Saphira [Hand 5]). God strafte toen heel direct. 
God straft vaak niet direct met de dood bij bewust zondigen. Hij laat mensen ook weleens 

gaan (denk aan de ‘verloren zoon’: zie dan maar wat er van komt en hopelijk keer je terug). 

Bij Jona doet God het weer anders. Hij dwingt Jona om tegen Jona’s eigen zin in mensen in 

Nineve te redden. 

Vraag 3: Waarom zou God dit zo doen met Jona? 
Jona is een profeet. God wil zijn volk van die dagen kennelijk iets leren. Jona’s geschiedenis wordt een 

profetie - allereerst voor Israël en Juda in die dagen. God geeft een belangrijke les aan Jona en via hem 

aan heel Gods volk. Blijkbaar was de mentaliteit van Jona toen gangbaar onder de Joden en wilde God 

die manier van denken (en doen) bestrijden en als slecht/zondig ontmaskeren. 

Uiteraard is de les van Jona ook belangrijk voor mensen van alle eeuwen en ook voor ons – maar in 

eerste instantie voor Gods volk in Jona’s tijd. Dit boek zou geen profetisch boekje geworden zijn in 

Israël, als die mentaliteit van Jona toen eigenlijk niet voorkwam. 

Vraag 4: Waar gaat het God om in dit profetenboekje? 
Jona ergert zich aan God. God wilde duidelijk iets anders dan wat God volgens Jona zou moeten willen. 

God is dus anders dan God volgens Jona zou moeten zijn. En Jona is zo overtuigd van eigen gelijk, dat 

hij weigert zijn beeld van God (of idee over God) bij te stellen. 

Veel Joden hadden in die tijd blijkbaar een beeld van God in hun hoofd wat volgens God niet 

goed was (net zoals Jona had). God wil dat verkeerde beeld afbreken en zei via deze 

geschiedenis: mensen zoals jullie denken over Mij, ZO BEN IK NIET!!! 
 

Lees en overweeg nu Jona 1:4-12. 



Jona vlucht weg met die boot naar Tarsis – God stuurt een storm – iedereen voelt dat God 

die storm stuurt (vs 10) – ook Jona; maar Jona reageert gewoon verbazend: … lees vs 12! 

Vraag 5: Waarom bidt Jona niet net zoals die anderen en smeekt hij niet om redding voor 

zichzelf en voor die zeelieden, zijn naasten?  
Jona wil niet bidden, want hij voelt aan: dan moet ik me ook bekeren en mee gaan werken met God, maar dat 

wil ik niet. Liever verdrink ik in zee dan samen met God genadig zijn voor heidenen/vijanden. Jona ergert zich 

dus letterlijk dood aan God. Hij vindt God … raar of gek! Gods goedheid gaat te ver. Als God zó is en wil doen – 

dan ga ik liever dood! 

NB: Iets dergelijks was er later bij de Farizeeën, Priesters en Wetgeleerden. Ze pleegden liever een 

moord op Jezus dan naar Hem luisteren. Ook zij wilden hun beeld van God niet bijstellen, hoewel God 

zo helder sprak via Jezus. Nee, God moest zijn en blijven zoals zij dachten en leerden! 

 

Nog iets wonderlijks. 

Lees nog eens wat Jona zegt in vs 12. Waarom springt hij niet zelf overboord in die woeste 

zee? Waarom moeten die heidense zeelieden hem overboord gooien? Vond hij als Jood dat 

hij geen zelfmoord mocht plegen, dus moesten anderen hem in zee gooien? Is dat dan niet 

laf? Denkt hij (joods) zo zijn relatie met God goed te houden en behouden te worden???? 

Overweeg eens of dit ook wat over hedendaagse euthanasie zegt. Waarom moeten 

dokters dat ‘doen’? 

Wat een harde is Jona. Hij weet zich de schuldige maar blijft eigenwijs, koppig tegenover 

God en tegelijk liefdeloos tegenover zijn naasten (zij moeten hem doden). 

 

Heidenen ten voorbeeld. 

Ten einde raad door het noodweer (13) - gooien de zeelui Jona overboord (15). Maar kijk 

hoe ze dat doen – ze bidden eerst tot die God van Jona (14). ‘Oh Heer – deze Jona heeft óns 

niets gedaan – tegenover ons is hij onschuldig – daarom is het tegen onze natuur hem 

overboord te gooien, maar U lijkt het te willen en dwingt ons – en Jona zegt het zelf – en hij 

kent u beter dan wij. Daarom doen we het - Heer, vergeef ons’. Heidenen tonen diep respect 

voor Jona’s God, terwijl Jona weigert voor zijn God te buigen. Waarom bekeerde hij zich niet 

en beloofde hij niet als nog te gaan doen wat God zei? Maar nee, hij blijft bij z’n protest- 

houding: ‘liever dood - ik wil niet wat God zegt’. Hier zijn heidenen ‘beter’ dan kerkmensen 

die denken zoals Jona. Kijk ook hoe zij reageren als de storm terstond bedaart (16). 

 

In de volgende studie verder. Nu nog even dit: 

Jona wil sterven, maar God geeft Jona niet zijn zin! God zegt als het ware: ‘Nee Jona – 

eigenwijze profeet - jij mag nog niet dood van Mij. Jij moet eerst nog naar Nineve en daar 

iets bijzonders meemaken en horen wat Ik doe en zeg. En dan moet je die les als een 

profetie opschrijven en doorgeven aan Israël (al is het helemaal tegen jouw zin in). Jij en vele 

anderen in Israël moeten een geweldige les leren over wie Ik ben. Die les is belangrijk voor 

heel Israël en zal bewaard worden voor alle eeuwen (ook voor christenen in de 21
e
 eeuw)’. 

God stuurt daarom die grote vis en houdt Jona zo in leven! (2:1). 

 

Ik denk dat het boekje Jona ons laat aanvoelen hoe bedorven de mentaliteit onder Joden en 

kerkmensen kan worden door verkeerde godsdienstige gedachten (zoals ‘wij zijn kinderen 

van Abram of de ware gelovigen’ of ‘God moet doen zoals ik wil en ons aards geluk geven’). 

Godsdienstige harten kunnen daardoor bikkelhard worden naar God en naar naasten. Ja 

men kan zich doodergeren en God zelfs kwijtraken of vaarwel zeggen (kruisigen). 

Het is best een spannend Bijbelboekje – het is dan ook een profetie = onderwijs van God! 

 Groeten, Ton. 


