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Hoofdstuk 139             
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Ik kan mij nog herinneren dat ik als klein jongetje met mijn vader en mijn grote 

broers zondagsmorgens naar de kerk ging. We zaten op lange kerkbanken op de 

galerij boven in de kerk. Waar de dominee over preekte? Dat weet ik niet. Wel 

dat tijdens het bidden mijn vader en ook alle andere mannen gingen staan. 

Vrouwen hoefden niet te staan. Die bleven gewoon zitten.  

Ik, als jongste van negen kinderen mocht bij het raam zitten en ik keek naar 

buiten, waar kippen los op een erf liepen. In het weiland daarnaast lagen koeien 

te herkauwen. Ook zag ik grazende schapen en een paar paarden. Wat was ik 

trots dat ik met mijn vader mee mocht naar de kerk. Ik was al een beetje groot 

geworden. 

 

Toen mijn vader overleden was, ging ik elke zondag twee keer met mijn moeder 

mee naar de kerk. Kindernevendienst was er niet en op ons dorp Kollumerpomp 

was geen zondagsschool. Maar ik vond het mooi om als klein kind naast mijn 

moeder en zussen in de kerk te zitten. Het gaf mij een veilig gevoel. 

 

Mijn grote broers zaten op de galerij. Ik weet nog heel goed dat een grote 

jongen, zijn naam ben ik vergeten, op een zondagmorgen na de kerkdienst in de 

kerk achterbleef. Die zaterdagavond daarvoor had hij een glaasje bier teveel 

gedronken, denk ik, maar zittend in een kerkbank op de galerij sliep hij zo vast, 

dat hij niet merkte dat de dienst was afgelopen en alle mensen naar buiten 

gingen. Hij werd pas wakker toen het organist  stopte met spelen en het stil werd 

in de kerk. 

 

Toen ik ouder werd en alleen mijn jongste zus Tiny en ik nog thuis bij onze 

moeder woonden, de andere broers en zussen  waren allemaal getrouwd, gingen 

we elke zondag met zijn drieën naar de kerk.  

Na de kerkdienst zei mijn moeder wel eens tegen ons: ‘De duivel is vaker in de 

kerk te vinden, dan Jezus.’  

Daar bedoelde ze mee dat er ook in de kerk keuzes gemaakt moeten worden. Ja,  

de aloude keuze tussen goed en kwaad.  

Welke kant kies je, die van de duivel of die van Jezus?  Als je naar al die 

verschillende kerken in ons land kijkt, dan weet je dat er ook door kerkmensen 

vaak verkeerde keuzes zijn gemaakt. Ook in kerkgemeenschappen is de duivel 

aanwezig om mensen te verleiden verkeerde keuzes te maken. 

Is het alleen maar: ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke…., of laat je je leiden 

door de boodschap van Jezus om zorg te dragen voor je medemens en dat je 

voor iemand anders iets kunt en wilt betekenen? 



2 
 

 

 

Hoofdstuk 139            -           Jona            -           Jona 1, 2, 3 en 4  
 

Jona, de zoon van Amitthai woonde in Gath-Hefer, ergens in het noorden van 

Israël. Hij was een profeet des Heren. Hij was niet zo’n bekend figuur als eerder 

de profeten Elia en Elisa. En hij deed ook geen machtige wondertekens. Maar 

mensen die hem kenden wisten dat hij zijn werk als profeet trouw deed en ook 

dat hij zijn volk hartstochtelijk liefhad.  

  

Het zat Jona goed dwars dat een groot deel van zijn land bezet was door de 

Arameeërs. Het was een grote dag in zijn leven toen de Heer hem openbaarde 

dat deze vijand verslagen zou worden en het land bevrijd. Het was voor hem een 

teken dat God zijn land en volk weer goedgunstig gestemd was. Jona had weer 

hoop voor de toekomst van zijn land. 

 

Maar, Jona zag een nieuw gevaar aankomen: het rijk van Assur met zijn 

hoofdstad Ninevé. Een sterk en machtig volk was dat en niet te zeggen hoe 

wreed. Hij moest er niet aan denken dat die legers nog eens zijn land Israël 

zouden overvallen en hen mee zouden nemen naar een ver en onbekend land, 

wat zij met zoveel andere volken al gedaan hadden. O, hij haatte ze, die wrede 

heidenen. En hij begreep niet dat de Heer niet ingreep en dat trotse Ninevé door 

een aardbeving of ander natuurgeweld van de wereld liet verdwijnen. Waarom 

deed de Here God niet hetzelfde met Assur wat hij in oude tijden met Egypte 

had gedaan?  

 

Op een nacht kwam de Heer in een droom tot Jona en zei tegen hem: ‘Ga op reis 

naar Ninevé en waarschuw de mensen daar in die grote stad. Want het kwaad 

dat zij daar doen is ten hemel schreiend.’ 

Tot nu toe had Jona altijd gedaan wat de Heer tegen hem gezegd had. Nog nooit 

had hij een opdracht van God in de wind geslagen. Maar deze reis naar Ninevé? 

Nee, daar moest hij eerst heel goed over nadenken. Niet om de lange reis en ook 

niet om het oordeel dat hij de mensen in Ninevé moest aanzeggen. Hij gunde dit 

goddeloze volk de straf van God wel. Maar Gods waarschuwingen naar dat 

volk brengen? Tegen hen zeggen dat zij moesten stoppen met al die verkeerde 

dingen te doen!  

Hij zag het voor zijn ogen al gebeuren…. De mensen in Ninevé zouden bang 

worden. Ze zouden stoppen met hun verkeerde daden. En de Heer zou hen 

allemaal vergeven en de stad sparen voor de ondergang. Diezelfde God die zijn 

eigen volk vaak zo streng strafte was zo onbegrijpelijk genadig en goed voor 

heidenen. Jona begreep dat niet. Nu moest hij naar die heidense, goddeloze stad 

om de mensen daar te redden. En later zou zijn volk Israël daar het slachtoffer 

van worden…. 
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Hij kon die nacht niet weer in slaap komen. Hij wist niet wat hij ging doen. 

Wanneer hij Gods bevel niet opvolgde  kon hij niet langer een profeet des Heren 

zijn. En dan zou hij zijn eigen land moeten verlaten, want een profeet die de 

Heer niet gehoorzaamde, daar was geen plaats meer voor in Israël. Hij zou 

moeten vluchten naar en ver land waar God zich niet mee bemoeide. 

Het was niet gemakkelijk. Maar toen de ochtend kwam stond zijn besluit vast: 

hij ging niet naar Ninevé! 

Wat de Heer wilde moest Hij zelf maar weten, maar hij, Jona, ging niet naar 

Ninevé om de stad te redden van de ondergang. Het zou gewoon verraad zijn 

tegen zijn eigen volk. 

 

Diezelfde dag nog ging hij op reis. De Heer stuurde hem naar het oosten? Goed, 

dan ging hij naar het westen! Hij liep naar de havenstad Joppe en vond een schip 

dat naar Tarsis ging. Dat kwam goed uit. Tarsis lag helemaal aan het einde van 

de wereld, in een land dat Spanje heette en na dat land kwam er niets meer. Daar 

hield de wereld op. Hij ging dadelijk aan boord en toen hij aan de schipper zijn 

reis betaald had, ging hij naar beneden. Nee, hij bleef niet boven aan dek, want 

je kon maar nooit weten wat er tussenbeide kwam. Als ze maar één keer in volle 

zee waren, dan kon hij niet meer terug. 

Het was mooi dat het goed weer was en de wind uit het oosten kwam. Toen de 

matrozen de touwen losmaakten en het schip wegvoer ging hij op de houten 

vloer liggen en viel in slaap. Hij was zo moe van alles, dat hij direct in een heel 

diepe slaap viel…. 

 

Uren en uren later werd Jona wakker van een luide stem vlak bij zijn oor, die 

riep: ‘Lig jij hier nog te slapen? Vooruit, ga staan en bid tot jouw God om hulp. 

Misschien kan jouw God ons helpen, anders verdrinken wij allemaal.’ 

Jona schrok vreselijk. Waar was hij? Plotseling wist hij weer alles. Hij was op 

reis naar Tarsis en vluchtte voor de Here God. Hij begreep het…. Deze storm 

was om hem!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jona op de vlucht voor God. 
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Dit is mijn straf omdat ik ongehoorzaam ben aan de Heer. Achter de schipper 

aan klom hij naar boven. Op het gladde dek moest Jona zich aan een touw 

vasthouden. De kust was niet meer te zien. Hij zag alleen nog maar grote,  

dreigende en heel hoge golven. De masten kraakten en de wind woei door de 

touwen. En boven het geweld van de storm uit riep de schipper: ‘Wij hebben 

allemaal tot onze eigen God gebeden, maar dat heeft niets geholpen. Onze dure 

vracht hebben al overboord gegooid en nu weten we niet hoe het verder moet. 

Misschien dat uw God?’ 

Jona schudde heftig met zijn hoofd en zei: ‘Ik kan niet bidden, want ik ben op de 

vlucht voor mijn God. Ik kan hem niet om gunsten vragen!’ 

Terwijl de schipper overleg pleegde met zijn bemanningsleden, keek Jona naar 

de hoge golven. God had hem dus toch gevonden! De boot waarop hij voer zou 

vergaan en ze zouden allemaal verdrinken. Geen begrafenis in zijn vaders graf. 

Dat was een hard gelag. Maar hij had geen spijt. Hij wilde wel sterven, als de 

stad Ninevé maar vernietigd zou worden. 

 

De schipper wenkte hem. Nu gaat het gebeuren, dacht Jona. Nu gooien ze mij 

overboord om hun eigen leven te redden. Hij was niet bang. Wie eenmaal een 

keuze in zijn leven gemaakt heeft, moet daar ook voor staan. Maar niemand stak 

een hand naar hem uit. 

‘We zullen loten,’ zei de schipper, ‘dan weten wij wie dit onheil over ons 

gebracht heeft.’ 

Jona knikte. Ook zonder het lot te werpen kende hij de uitslag al. Maar deze 

zeelieden wilden zekerheid hebben.  Wild dansten de dobbelstenen over het 

natte dek. Het lot viel op Jona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lot viel op Jona. 
 

Toen vertelde hij de mannen alles. ‘Ik ben een Hebreeër en ik heb eerbied voor 

de Heer, de God van de hemel, die de zeeën en het droge gemaakt heeft. En ik 

ben een profeet van hem. Maar nu heeft de Heer mij een opdracht gegeven, die 
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ik niet wil doen en ben ik voor Hem gevlucht. Maar Hij heeft mij op jullie schip 

gevonden en deze hevige storm is mijn straf.’ 

De schipper keek hem aan en zei: ‘Wat moeten wij met jou doen zodat deze 

storm voorbij gaat?’ 

Zonder zich te bedenken antwoordde Jona: ‘Pak mij maar en gooi me maar 

overboord. De zee is dan weer rustig en jullie zullen dan niet verdrinken.’ 

 

Maar de zeelieden durfden Jona nog niets te doen. Een dienstknecht van zo’n 

machtig God in zee gooien, zodat hij verdronk? Nee, dat moest maar niet. Ze 

probeerden weer uit alle macht de kust te bereiken, maar het lukte niet. Toen 

stak de schipper zijn hand omhoog en met elkaar kwamen ze op Jona af. Maar 

voordat ze Jona pakten, gingen ze eerst bidden. Niet tot hun eigen goden, maar 

tot de Heer, de God van Jona. 

‘Ach Heer,’ baden ze, ‘laat ons niet doodgaan wanneer we deze man in zee 

gooien. En straf ons niet wanneer hij onschuldig is. U bent de Heer en alles gaat 

zoals U het wilt.’ 

Daarna pakte ze Jona beet en namen hem mee naar de reling van het schip. Een 

ogenblik hing hij boven de kolkende golven en toen lieten ze hem los en Jona 

verdween in de diepte….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jona werd overboord gegooid. 

 

Bijna op hetzelfde moment viel de wind stil en brak er een waterig zonnetje door 

de bewolking. Over het gladde water voer het schip alsof er nooit een storm was 

geweest. Weer begonnen de zeelieden te bidden. Weer niet naar hun eigen 

goden, maar de Heer, de God van Jona om die te bedanken voor hun 
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wonderbaarlijke redding. Van de weinige dieren die mee aan boord genomen 

hadden, slachtten ze er één en offerden dat als dank aan God. 

Nog heel vaak moesten ze tijdens hun lange zeereis denken aan die profeet Jona, 

die zo raar aan zijn eind was gekomen. 

 

Ja, de zeelieden zullen gedacht hebben dat Jona verdronken was. En terecht 

dachten ze dat. Maar van dat grote wonder dat drie dagen later plaatsvond, 

zullen zij vermoedelijk nooit geweten hebben. Volgens hen was Jona dood. 

Opgegeten door die grote vis.  

Bijna achthonderd jaar later zou Jezus zeggen dat Hij net zoals Jona, drie dagen 

in het graf zou liggen en na drie dagen weer zou opstaan uit de dood. 

Het graf kon Jezus niet vasthouden. Zo ook spuugde de grote vis Jona uit. Jona 

die dood in de maag van die vis gelegen had. Door Goddelijk ingrijpen kwam 

Jona levend op het strand te liggen, ergens aan de kust van Israël.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Goddelijk ingrijpen kwam Jona levend op het strand. 
 

Lang zat hij daar op het strand en liet zijn natte kleren drogen. Voor hem ruiste 

zacht de blauwe zee en boven zich zag hij de hoge hemel. Hij begreep niet dat 

hij niet meer dood in de maag van die grote vis, maar dat hij weer levend hier op 

de goede grond van het land Israël zat. 

God was hem genadig geweest. Hij was levend begraven, ja dood in de maag 

van die grote vis geweest. God had hem teruggehaald uit zijn  ‘zwemmend graf’ 

en teruggebracht.  

Het was dwaasheid geweest om voor God de Heer te vluchten. Geen mens kan 

de Almachtige ontlopen! Nee, dit deed hij nooit weer. En die reis naar Ninevé? 

Nee, hij was niet van mening veranderd. Maar als de Heer hem daar weer naar 

toestuurde, nu dan zou hij wel gaan. 
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Over al die andere zaken, hoe de toekomst van Ninevé eruit zou zien, daar wilde 

hij niet denken. Hij leefde weer en na al die eindeloze uren in het dodenrijk -  of 

waren het dagen?  -  wilde hij God danken voor zijn redding. Hij keek omhoog 

naar de blauwe lucht en begon te bidden. Alles wat hij de laatste dagen 

meegemaakt had kwam weer naar boven en zonder dat hij het zijn bedoeling 

was, werd zijn gebed een psalm, een lied van leed en verlossing. 

 

‘….Want U o God,  

gooide mij in de diepte van de zee. 

Het water was overal. 

Hoge golven rolden over mij heen. 

Mijn hoofd zat vast in waterplanten, 

Ik ging naar de diepte…. 

Maar U, Heer, trok mij levend uit het graf. 

O Heer, mijn God….’ 

 

Jona ging staan en zocht een slaapplek voor de nacht. Het had hem goed gedaan, 

om uit te rusten bij de zee, net zoals het hem goed had gedaan dat hij zijn hart 

bij zijn God had uitgestort.  

 

Die nacht sprak de Heer in een droom weer tot Jona. Hij moest direct naar 

Ninevé gaan. Jona kreeg niet eens de gedachte om te weigeren. Diezelfde 

ochtend begon hij aan zijn lange reis naar Ninevé.  

 

Nooit had hij kunnen denken dat de stad Ninevé zo groot was. Eén grote zee van 

witte huizen, waar een hoge muur omheen stond. Jona liep door de brede, rechte 

straten en over de grote pleinen. Wat zag hij veel mensen: burgers, kooplieden, 

soldaten en slaven. Hij begreep dat zo’n groot en machtig land als dit veel 

buurvolken overwonnen had. Tegen de grote legers van dit land was niet te 

vechten….  

Hij maakte zich zorgen om zijn eigen land. En zijn haat tegen de vijanden van 

zijn eigen mensen kwam in alle hevigheid weer naar boven. Dat hij nu juist hier 

het woord van God moest brengen! 

 

Zodra Jona voldoende uitgerust was van zijn vermoeiende reis, begon hij met 

zijn werk. Hij doorkruiste alle straten, kwam op alle grote pleinen en ook in de 

grote parken, ja overal vertelde hij zijn boodschap: ‘Nog veertig dagen en dan 

wordt de stad Ninevé helemaal verwoest!’ 

Hij zei geen woord meer dan hem door de Heer opgedragen was. Volgens Jona 

hoefden deze mensen niet te weten dat God barmhartig en genadig was. En ook 

dat de stad misschien nog behouden kon worden. Jona hoopte maar één ding en 

dat was dat deze mensen niet naar hem zouden luisteren en dat de Heer de stad 
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Ninevé wel zou verwoesten. Toen hij overal geweest was en iedereen zijn 

boodschap gehoord had, ging hij de stad uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Nog veertig dagen en dan wordt de stad Ninevé helemaal verwoest!’ 

 

 

Jona verliet de stad Ninevé.  

En een heel eind buiten de stad, in het open veld bouwde hij een soort van hut. 

Hij had zijn werk in Ninevé gedaan. Trouwens, veel hoop dat de stad verwoest 

zou worden had hij niet meer. Maar je kon nooit weten en als het op de 

veertigste dag vuur zou gaan regenen, dan wilde hij dat met zijn eigen ogen zien.   

 

En terwijl de ontevreden en boze Godsman in zijn hut-van-takken zat te wachten 

op de ondergang van Ninevé, raakten de mensen in deze stad helemaal 

overstuur. Deze korte sombere woorden van die vreemde profeet ‘Nog veertig 

dagen en dan wordt de stad Ninevé helemaal verwoest!’ hadden hen diep 

geraakt. Dat moest wel een machtig God zijn die zijn boodschapper uit zo’n ver 

land naar hen toestuurde. De schrik sloeg hen om het hart en al het werk in de 

stad lag stil. Waarom zou je vandaag nog werken, als binnen veertig dagen je 

hele stad met al zijn inwoners vernietigd zou worden? 

 

Ook de koning van Ninevé hoorde deze boodschap van het komende oordeel en 

hij werd doodsbang. Hij moest denken aan al het onrecht dat hij veel mensen 

had aangedaan, aan het onschuldig bloed dat door hem vergoten was. 

Hij klom van zijn hoge troon en scheurde zijn kleren. Hij deed rouwkleren aan 

en ‘in zak en as’ ging hij op de grond zitten. Hij stuurde boodschappers door de 

stad, die moesten zeggen: ‘Zo zegt de koning: Niemand mag meer iets eten of 

drinken, ook de dieren niet. En iedereen moet rouwkleren gaan dragen, ook de 
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dieren. Bid allemaal tot God. En laat niemand meer geweld gebruiken of iemand 

onrecht aandoen. Misschien zal deze God zijn plannen wijzigen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En laat niemand meer geweld gebruiken of iemand onrecht aandoen. 
 

En zoals de koning het bevolen had, zo gebeurde het. Vanuit de stad Ninevé 

steeg een gebed omhoog nar de Heer: het roepen van de mannen, het weeklagen 

van de vrouwen en het gehuil van de kinderen. En boven alles uit hoorde je het 

geblaat van de schapen en het geloei van de koeien. (Zij kregen immers geen 

voer en drinken!)  Een machtig geluid van mens en dier steeg omhoog tot in de 

hemel voor Gods troon. De Heer hoorde het gebed van de mensen in Ninevé. Hij 

zag dat ze berouw hadden van alle verkeerde dingen die ze gedaan hadden en 

Hij zei tegen Jona: ‘Ik heb berouw van het kwaad dat ik de stad Ninevé 

aangezegd heb. Ik zal de stad niet van de aardbodem laten verdwijnen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jona had toch nog hoop, dat de stad Ninevé vernietigd zou worden…. 
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Jona had niet anders verwacht. Maar nu hij het wist, viel het hem toch tegen. 

Hoe kon de Heer nu zo’n beslissing nemen? De mensen in Ninevé hadden zich 

bekeerd. Ze hadden spijt, ja voor hoelang? Over een paar jaar wanneer ze over 

de ergste schrik heen waren zouden hun grote legers er weer op uittrekken en 

zou ook Israël daaronder te lijden hebben. Gaf de Heer dan niets meer om zijn 

eigen volk? Waarom gebeurde dit allemaal? 

 

Vanuit zijn broeierige hut ging Jona naar buiten en stond in de gloeiend hete 

zon. ‘Ach Here,’ zei hij verwijtend, ‘had ik het niet gezegd, toen ik nog thuis 

was? Ik wist het…. Om die reden ben ik naar Tarsis gevlucht, want ik wist wel 

dat U een God bent die genadig en liefdevol is, geduldig, trouw en 

vergevingsgezind. 

Heer, nu U Ninevé gespaard heeft, laat mij maar sterven, want ik ben liever 

dood, dan dat ik zo verder moet leven.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat mij maar sterven, Heer. 

 

Nu zal ik wel gestraft worden, omdat ik dit gezegd heb, dacht Jona. Maar er 

gebeurde niets. De Heer is niet alleen barmhartig over heidenen, maar ook over 

zijn opstandige en niet luisterende kinderen. Die ene les dat een profeet niet mag 

weglopen voor zijn opdracht van de Heer, had hij geleerd. Maar nu moest Jona 

ook nog leren, dat ook een profeet barmhartig moet zijn! Als God goed voor de 

mensen wil zijn, dan mag een profeet daar niet tegenin gaan. 

 

Om die reden stelde de Heer Jona een vraag: ‘Jona, heb jij echt een goede reden 

om zo kwaad te zijn?’ 

Maar Jona wilde over deze vraag helemaal niet nadenken. In zijn ogen deed God 

zijn eigen volk onrecht aan. Het kon toch niet waar zijn dat de Heer streng was 

voor Israël en goed voor Ninevé? 
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Naast zijn hut, gemaakt van takken lag een zaadje in de grond. En in die nacht, 

terwijl Jona er niets van merkte, want hij sliep, groeide er uit dat ene zaadje een 

wonderboom. Toen Jona de volgende ochtend wakker werd, lag hij in zijn hut, 

onder een grote boom. Heerlijk koel zat hij de hele dag in de schaduw van die 

wonderboom. Zijn humeur werd er een stuk beter door. Ja, de Heer was toch 

goed voor hem en heel misschien, ja heel misschien zou Hij de stad Ninevé toch 

nog vernietigen en mocht hij, Jona, in de schaduw van deze boom, daar getuige 

van zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jona onder zijn wonderboom. 
 

Maar die nacht sprak God niet tot Jona in een droom. De zon stond al hoog aan 

de hemel toen Jona wakker werd door zonnestralen, die hem in het gezicht 

schenen. Hoe kon dit? Zijn wonderboom….? Maar toen hij naar buiten ging zag 

hij het: De boom was in één nacht helemaal verdord en doodgegaan. Al het blad 

was eraf gevallen en de dode takken gaven geen schaduw meer. Vreselijk kwaad 

werd Jona. Dit deed de Heer alleen maar om hem te plagen. 

 

De hele ochtend zat hij in zijn hut te mokken. De zon brandde op zijn hoofd en 

toen begon er ook nog een hete woestijnwind te waaien. Dit was niet uit te 

houden! Hij vroeg aan de Heer of hij mocht sterven: ‘Ik ben liever dood dan 

levend.’ 
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Terwijl Jona daar zo wanhopig in zijn hut zat, hoorde hij de stem van de Heer, 

die zei: ‘Heb jij Jona, echt een goede reden om zo boos te zijn over die dode 

wonderboom?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik ben liever dood dan levend.’ 
 

Jona vergat de hitte om zich heen. Hij sprong overeind en schreeuwde uitdagend 

en met zijn handen omhoog: ‘Jazeker heb ik die! Ik ben woedend!’ 

Nog één keer nam de Heer het woord. Hij sprak niet als een rechter tegen Jona, 

maar als een vader die zijn ongehoorzaam kind terechtwijst. 

‘Jona, jij wilde niet dat deze wonderboom doodging. Die boom groeide vanzelf, 

daar hoefde jij niets voor te doen. Hij groeide in één nacht en ook ging hij in één 

nacht dood. Maar jij wilde dat die boom bleef leven! 

Begrijp jij dan niet dat Ik wilde dat de mensen in Ninevé zouden blijven leven? 

In die stad wonen meer dan honderdtwintigduizend kinderen die het verschil niet 

eens weten tussen hun linker en rechterhand. En denk ook eens aan al dat 

onschuldig vee.’ 

 

Meer zei de Heer niet, maar meer hoefde er ook niet gezegd te worden. 

Plotseling gingen Jona’s ogen open. Ineens zag hij in dat hij verkeerd bezig was 

geweest. Als hij zijn zin had gekregen dan was er vuur uit de hemel neergedaald 

en zou de stad Ninevé totaal vernietigd zijn en  al die mensen zouden een wrede 

dood gestorven zijn. Het waren heidenen, vijanden van zijn volk. Maar het 

waren wel mensen zoals hijzelf ook was! Ja, mensen zoals zijn eigen volk Israël. 

En waren de mensen van zijn eigen volk dan zoveel beter als deze mensen uit de 

stad Ninevé?  

In Israël diende men elke dag de gouden kalveren in Bethel en Dan. En had men 

in de tijd van koning Achab en Izébel niet de Baäls gediend! 
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Hij, Jona, was kwaad, omdat de Heer genadig en barmhartig was geweest voor 

de inwoners van Ninevé. Maar als de Heer niet barmhartig en geduldig was, zou 

zijn eigen volk Israël dan nu nog bestaan?  

 

Jona wist wat hem te doen stond. Hij ging terug naar huis en zou zijn volk 

vertellen van zijn wonderbaarlijke reis naar Ninevé en hoeveel spijt de mensen 

van deze stad hadden gehad. Maar zouden ze naar hem willen luisteren? Zou 

koning Jerobeam van zijn troon afkomen, rouwkleding aantrekken en stoppen 

met de goddeloze kalverendienst in Bethel en Dan? 

 

‘O Heer,’ dacht Jona, terwijl hij naar zijn eigen land terug liep, ‘mijn eigen volk 

is nog slechter dan deze mensen van Ninevé. Zij hebben uw wetten gekregen en 

ze hebben profeten die Uw Woord vertellen. Mijn eigen mensen konden het veel 

beter weten dan deze blinde heidenen En ik Heer, ik ben kwaad geweest, omdat 

U barmhartig bent.  

Vergeef mij alstublieft en luister naar mij nu ik om Uw barmhartigheid vraag 

voor mijn eigen mensen. 

 

Zo kwam Jona, de zoon van Amitthai terug uit het land Assur. Een wijzer en 

beter man als eerder op de heenweg.  

 


