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Verhalen over de liefde van God,
met Bijbelteksten.
En teksten en tekeningen van
Luus Verheijen

Deel 2

JONA EN DE VIS

Inleiding
Hoi, ik ben Joy.
Dat Gods wensen op één staan,
daar wil ik soms niet aan.
En hoe ik het ook bekijk,
achteraf heeft hij altijd gelijk...
Het volgende dat is beschreven
is waar gebeurd in Jona’s leven.
Het is niet mijn verhaal,
het staat in de Bijbel allemaal.
(www.debijbel.nl)
Het CV van Jona: Referenties
Jona is ooit naar koning Jerobeam geweest met een
25
bericht van God: Jerobeam herstelde de grens van
Israël, van Lebo-Hamat tot aan de Zoutzee, zoals de
Heer, de God van Israël, had voorzegd bij monde van
zijn profeet Jona, de zoon van Amittai, uit Gat-Hachefer.
(Boek 2 Koningen Hoofdstuk 14, vers 25)
En hij heeft nog een betere referentie, want Jezus sprak
heel serieus over hem.“Want zoals Jona drie dagen en
drie nachten in de buik van de grote vis zat, zo zal de
Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven”, zei Jezus. (Matteüs 12:40)
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Jona’s Vlucht

Hij was op de vlucht voor de Heer. Er kwam een zware
storm maar Jona lag te slapen. De mannen gooiden de
lading in zee, maar dat hielp niet. Het schip dreigde te
breken.
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Eens richtte de Heer zich tot Jona, 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 1:1-2)
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Maar Jona wilde niet. Hij gunde hen het niet dat ze een
boodschap van de Heer zouden krijgen. Jona had strijd
met Gods liefde en zijn barmhartigheid. Hij stapte op
de boot naar Tarsis. Dat is de andere kant op.

Intussen overlegden de zeelieden: “Laten we het lot
werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat
deze ramp ons treft.” Ze wierpen het lot en het lot viel op
8
Jona. Toen zeiden ze tegen hem: “Vertel ons: Hoe komt
het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord?
Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk
9
volk hoor je?” Jona antwoordde: “Ik ben een Hebreeër
en ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die
10
de zee en het land gemaakt heeft.” De mannen werden
doodsbang, en toen ze van hem hoorden dat hij was
weggevlucht van de Heer, zeiden ze tegen hem: “Hoe
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heb je dat kunnen doen?” En ze vroegen hem: “Wat
moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat?”
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Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Hij
antwoordde: “Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met
rust laten...”
Uiteindelijk hebben ze dat gedaan want ze konden het
land niet bereiken. De zee bedaarde en de mannen
kregen groot ontzag voor de Heer.
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De Vis

1

De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. Drie
dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis.
2
Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer, zijn
God, te bidden:
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”In mijn nood roep ik de Heer aan
en hij antwoordt mij.
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp −
u hoort mijn stem!
4

U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.
Door kolkend water ben ik omgeven,
zwaar slaan uw golven over mij heen.
5
Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.
Maar eens zal ik opnieuw
uw heilige tempel aanschouwen.

Nu mijn levensadem mij verlaat
roep ik u aan Heer,
en mijn gebed komt tot u
in uw heilige tempel.
Zij die armzalige afgoden vereren,
verlaten u, trouwe God.
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Maar ik zal mijn stem in dank verheffen
en u offers brengen;
mijn geloften los ik in.
Het is de Heer die redt!
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Het water stijgt tot aan mijn lippen,
muren van water storten op mij neer,
zeewier om mijn hoofd verstikt mij.
7
Ik zink tot de bodem waar de bergen oprijzen,
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit.
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,
o, Heer mijn God!
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Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis
Jona uit op het land.
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Jona in Nineve

2

Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona: “Maak je gereed
en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te
3
klagen met de woorden die ik je zeg.” En Jona maakte
zich gereed en ging naar Nineve, zoals de Heer hem
opgedragen had.

Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie
dagreizen. (er woonden meer dan 120.000 mensen)
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Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: “Nog
veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!”
5
De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een
vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in
een boetekleed.
6
Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond
hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en
ging, gehuld in een boetekleed op de grond zitten.
7
En hij liet in Nineve omroepen: ”Volgens het bevel van
de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te
eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap
of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken.
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Iedereen, mens en dier moet zich hullen in een
boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen
anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij
9
doet. Misschien dat God van gedachten verandert en
op zijn besluit terugkomt; wie weet zal hij zijn woede
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laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.” Toen 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.

Dat was wel heel moeilijk voor Jona want de mensen
van Nineve waren vijanden van zijn volk. En om nou
je vijanden te gaan redden...
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4 Jona is kwaad
Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad.
2
Hij 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.
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Laat mij maar sterven, Heer ik ben liever dood dan dat
ik zo verder moet leven.” Maar de Heer zei: “Is het
terecht dat je zo kwaad bent?”
5
Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de
oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut
gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er
met de stad zou gebeuren.
Jona leefde in de tijd van de Assyriërs en zij hebben de
Joden veel aangedaan. Hij is verbitterd. Als Jood was hij
gewend aan: ”Een oog voor een oog, een tand voor een
tand”. Maar de Heer ziet dat hier anders.
Jezus zegt ook: “En ik zeg jullie: Heb je vijanden lief
en bid voor wie jullie vervolgen.” (Matteüs 5: 44)
God heeft de wereld lief. En hij is rechtvaardig in zijn
barmhartigheid. God staat boven alles. Van zijn geduld
voor ons valt veel te leren. Wij moeten zelfs aandacht
hebben voor de mens die zich verzet tegen het
evangelie. God wil dat allen tot bekering komen.
Voor ieder die zijn knieën buigt is er een weg tot leven.
Dus dan is er voor ons nog heel veel te doen.
7

Misschien weet je niet wat God wil, maar je kunt God
dingen vragen via de Bijbel. Dat is een van de niveaus
waarop de Bijbel gelezen kan worden. De Bijbel is het
Woord van God. Hij heeft gezegd dat er niets meer aan
mag worden toegevoegd. Dus bevat de Bijbel het antwoord op alle vragen. God zal vast niets vergeten zijn.

Het verhaal is nog niet afgelopen hoor, God heeft nog
een belangrijke taak voor een worm. Knap hoor wat die
heeft gedaan. Hij moest wel overwerken... Je kunt het
verder lezen in de Bijbel. Bij Jona Hoofdstuk 4 vers 6.
Als God zelfs voor een worm een taak heeft bedacht,
dan heeft hij vast ook wel een plan voor jou, toch?
Dat zegt God ook in Jeremia 29:11
“Mijn plan met jullie staat vast − spreekt de Heer.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je
een hoopvolle toekomst geven.”

Ik heb een speciale Bijbel die ik voor vragen gebruik.
Daar staan geen aantekeningen in en er zijn ook geen
veelgelezen delen waar hij dus snel bij openvalt. Als
ik een vraag heb, dan schrijf ik die op voor mezelf.
Dan concentreer ik me op de vraag met mijn ogen dicht.
Ik doe de Bijbel open en lees waar mijn oog het eerst
op valt.
Zo heeft God al zoveel vragen beantwoord! “Bij het
raadplegen van de Bijbel voor moeilijke vragen, moet je
wel eerst zorgen voor innerlijke vrede. Het gaat niet om
zelfvertrouwen maar om Godsvertrouwen”, aldus
broeder Johan.
Dank aan Dick Stichter voor zijn preek op 10 april 2016 bij Baptistengemeente Leiden. En voor het nakijken van mijn teksten.
Ook aan Broeder Johan (van De Broeders van Sint Jan, Den Haag)
veel dank voor het leren omgaan met de Bijbel voor moeilijke vragen.
De Bijbel teksten zijn genomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), die
is gemaakt door een interconfessioneel team van bijbeldeskundigen uit
Nederland en in samenwerking met het Vlaams Bijbelgenootschap.
Meer informatie vindt u op www.luusverheijen.nl
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