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Het verhaal van Jona

• uit de Bijbel in Gewone Taal

Probeer te luisteren of je een Israëliet uit die tijd bent: de 
schrijver wil je het verhaal intrekken…



Wat gaan we doen?

• Het boek Jona lezen

• De structuur van het boek Jona

• De inhoud van het boek Jona

• Kenmerken van het boek Jona

• De boodschap van het boek Jona



Structuur van het boek

Jona 1 Jona 2 Jona 3 Jona 4

God roept en 
Jona gehoor-
zaamt niet

Bijzondere 
bekering 
zeelieden

God geeft 
Jona een 
tweede kans

Gesprek met 
God:

Jona bidt in de 
vis

God roept en 
Jona gaat

Bijzondere 
bekering 
Nineve

God geeft 
Nineve een 
tweede kans

Gesprek met 
God:

Jona ‘ruziet’ 
met God, 



Jona 1:1-2

Eens richtte de HEER zich tot  Jona, de zoon van 
Amittai: ‘Maak je gereed en ga naar  Nineve, die grote stad, 
om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is 
ten hemel schreiend.’

• Jona, de zoon van Amittai – 2 Kon.14:23-27

• Ninevé = grote stad in het Assyrische rijk
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De aanval op lakis, 701 
vC

Lakis wordt ingenomen 
door Assyrië in 701 vC

Lachis in 2Kon.18



De wreedheden van Assyrië



Jona 1:3

3En  Jona  maakte zich gereed, 
maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. 

Hij ging naar Jafo
en vond er een schip met bestemming Tarsis. 
Hij betaalde de overtocht 

en ging aan boord 
om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER.

• Waarom vlucht Jona ‘weg van de HEER’?







Jona’s neergang in Jona 1-2

• God zegt: sta op, 1:2 – en Jona stond op, 1:3

• Jona daalt af naar Jafo, 1:3

• Jona daalt af in het schip, 1:3

• Jona was afgedaald in binnenste deel van het schip, 1:5 

• Jona was gaan liggen en in een diepe slaap gevallen, 1:5

• ‘Uit de schoot van het graf riep ik om hulp’, 2:3 – lett. de 
buik van de sheol.

• ‘Werp mij in de zee’ 1:12 & ‘U wierp mij de diepte in’, 2:3

• Naar de diepste gronden daalde ik af in de aarde, 2:6



Lees- en gespreksvragen

Lees :

• Matt.12:38-41 en 16:1-4

• Luc.11:29-32

Bespreek:

• Wat is het teken van Jona in Matteüs?

• Wat is het teken van Jona in Lucas?

• Wat betekent ‘meer dan Jona is hier’?



De verkondiging van Jona

ֶכת׃  יְנֵו֖ה ֶנְהָּפֽ ום ְוִנֽ ים ֹי֔ וד ַאְרָּבִע֣ ֹע֚

Nog veertig dagen en Niveve omgekeerd

Hod arbaim yom wenineveh nehpaket



Jona 3:10-4:4

10Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, 
kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en 
hij deed het niet.

41Dit wekte grote ergernis bij  Jona  en hij werd kwaad. 2Hij 
bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik 
nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. 
Ik wist het wel: u bent een God die  genadig  is en liefdevol, 
geduldig en trouw, en tot  vergeving  bereid. 3Laat mij maar 
sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet 
leven.’ 
4Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’

5Toen verliet  Jona  de stad en ging ergens ten oosten van de 
stad zitten.



5Toen verliet  Jona  de stad en ging ten oosten van de stad zitten.



Jona 4

Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de 

schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde.

• God beschikt een boom voor schaduw

• God beschikt een worm, die de boom laat verdorren

• God beschikt een verzengende oostenwind

Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen: Het is voor mij beter 

te sterven dan te leven. 9Maar God zei tegen  Jona: 

Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? 

Hij zei: Terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe.

10Daarop zei de HEERE: 

Ú ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en 

die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in 

één nacht verging.
11Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer dan 

honderdtwintigduizend mensen zijn die het verschil tussen hun 

rechter- en hun linker niet weten, en veel  vee?



vergeving

https://youtu.be/Q6dPVCW810Q



gespreksvragen

Bespreek:

• God is de hoofdpersoon van het boek Jona. Wat leer je over Hem in 
dit boek? Oftewel: hoe wordt Gods ‘karakter’ geschetst in Jona?

• In hoeverre herken je je in Jona’s tegenzin om ‘anderen’ Gods genade 
te gunnen?



15 x groot

Gdl = Hebreeuws voor groot
• 1:2 grote stad Ninevé
• 1:4 grote wind en grote storm
• 1:10 vrezen met grote vrees
• 1:12 grote storm 
• 1:16 grote vrees voor de HEER
• 1:17 grote vis
• 3:2 grote stad Ninevé
• 3:3 een geweldig grote stad (lett: een grote stad voor God)
• 3:5 de grootste tot de kleinste inwoner
• 3:7 grote mensen (bv van adel, ‘rijksgenoten’)
• 4:1 grote ergernis in de ogen van Jona
• 4:6 grote blijdschap
• 4:10 die u niet hebt groot gemaakt (niet hebt laten groeien)
• 4:11 grote stad



ironie
• Jona wordt geroepen => hij vertrekt in tegenovergestelde richting

• ‘Ik aanbid de God die de zee heeft gemaakt’ => Jona vlucht bij God weg 
over zee…

• Jona neemt de zeelieden mee in gevaar => ze overleven allemaal

• Jona is stijfkoppig => zeelieden bekeren zich tot God

• Korte preek => grote gevolgen

• Niet alleen mensen, maar ook dieren moeten zich bekeren

• Jona’s preek heeft groot succes => Jona wil dood

• Jona is een weigerachtige, onwillige profeet => iedereen komt tot geloof

• In crisis richten alle heidenen zich tot God => Jona wendt zich van God af



Genre

• Enige boek óver een profeet ipv van een profeet

• Historisch, profetisch verhaal
• Soms met criterium of je gelooft dat God wonderen kan 

doen…
Gelijkenis of parabel

• Vergelijk de arme Lazarus en de rijke man of de 
barmhartige Samaritaan

• Doel: de lezer God beter laten leren kennen en 
hem/haarzelf een spiegel voorhouden



God is de ware hoofdpersoon

• God beschikt over de hele schepping (zee, wind, vis, plant, 
worm) om zijn wil uit te voeren

• ‘Het heil is van de HEER’ 

• De zeelieden en Ninevieten geven zich over aan God in de 
hoop op genade – en die krijgen ze!

• God heeft geduld met Jona: in hfst 1 èn in hfst 4

• Gods Zelfpresentatie uit Exodus 34:



Wie is God? 

De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast  Mozes  
staan en riep de naam HEER uit. De HEER ging voor hem 
langs en riep uit: 
‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en  genadig, 
geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten 
zijn  liefde  bewijst, die schuld,  misdaad  en  zonde   vergee�, 
maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de 
ouders de  kinderen  en kleinkinderen laat boeten, en ook het 
derde  geslacht  en het vierde.’

Exodus 34:5-7

Num14:18; 2 Kr 30:9; Neh9:17,31; Ps 86:5,15; 103:8; 145:8; Joel2:13; Jona4:2; Nah 1:3



Theologische 
boodschap

• God beheert zijn schepping, Hij ‘beschikt’ over 

alles om zijn wil uit te voeren (grote vis, 

wonderboom, kleine worm, oostenwind)

• Gods genade en goedheid zijn beschikbaar voor 

iedereen: net zo goed voor ‘buitenstaanders’ en 

vijanden

• Oproep aan Jona en de lezer: Gods genade is voor 

alle mensen die zich tot Hem wenden –

accepteren wij dat, of hebben we dat liever niet?

• Een volgeling van God moet Gods liefde voor hem 

of haar niet zien als verdienste, maar evengoed 

als genade



Volgende avonden

• Job - 21 februari (de Oude School) 

• Prediker - 7 maart (de Rank) 

• De avond over Jona is zelfstandig bij te wonen, de avonden 
over Job en Prediker vormen een tweeluik.


