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1. Overzicht van het boek Jona 
 
Jona behoort tot het Oude Testament en maakt daarom deel uit van de 
geschiedenis van het volk Israël (Gods handelen met Zijn volk en de volken). Jona 
behoort tot de profetische boeken en daarom gaat het boek ook over de speciale 
relatie tussen het volk Israël en de Here God: door Zijn profeten roept God 
namelijk Zijn volk terug tot Hem (tot Zijn verbond, Zijn wet, Zijn bestemming). 
Jona behoort tot de Bijbel en daarom is het boek van betekenis voor het grotere 
verhaal dat de Here God met de wereld en de mens is aangegaan. Dit verhaal 
wordt vervuld in de Heer Jezus. Dit zijn de kaders waarbinnen wij de boodschap 
van het boek Jona proberen te ontdekken. 
 
1.1 Een profetisch verhaal 
 
Het boek Jona vertelt een klein en bekend verhaal. Juist omdat het zo bekend is, 
dreigt het gevaar dat wij de diepere betekenis van het boek missen. Wij zijn snel 
geneigd te denken dat wij het verhaal wel kennen. Jona is echter een verrassend 
rijk boek. Hoe langer je er naar kijkt, hoe meer je er in ontdekt en hoe langer je er 
over nadenkt, hoe meer betekenissen het boek blijkt te hebben. Het gaat over 
Jona, over Israël, over ons (hoe wij zijn), maar het gaat ook over de Here God (hoe 
Hij is) en over de Heer Jezus. Het boek Jona is bijzonder kunstig opgemaakt. Er zit 
een structuur in waar de schrijver duidelijk over nagedacht heeft. Dat moet ons 
alert maken om de boodschap, de diepere betekenis van het boek te ontdekken. 
Wat wil de schrijver ons duidelijk maken? 
 
Het boek Jona is een profetisch verhaal. Beide kenmerken (profetie en verhaal) 
zijn belangrijk. Het is een historisch verhaal over gebeurtenissen die echt hebben 
plaatsgevonden. Jona was een historische persoon (zie bijvoorbeeld de vermelding 
in 2Kn 14:25 en de verwijzing die de Heer Jezus naar hem maakt, Mt 12:38-42; 
16:1-4; Lk 11:29-32). In de Bijbel horen geschiedenis (‘historie’) en profetie bij 
elkaar. Net zoals in onze tijd geschiedschrijving een bepaalde visie op de 
gebeurtenissen geeft, zo is dat ook met geschiedenissen in de Bijbel. De historische 
verhalen werden (vaak) door profeten verteld én geïnterpreteerd (net zoals 
journalisten en historici in onze tijd doen). Profeten bekijken de historische 
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gebeurtenissen profetisch: zij zien het handelen van God in de geschiedenis, de 
openbaring van God in de menselijke geschiedenis, het plan van God in het 
wereldgebeuren. Profeten zagen (zien) wat er werkelijk gaande was (is).  
 
Jona is een profetisch boek en toch is dit boek opvallend anders dan de andere 
profetische boeken. Jona beschouwt de gebeurtenissen uit zijn dagen niet 
profetisch. Hij spreekt zelfs nauwelijks profetische voorzeggingen uit. De prediking 
of profetie van Jona bestaat slechts uit één zin van acht woorden: ‘Nog veertig 
dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!’ (Jn 3:4). En die profetie komt ook 
nog eens niet uit! Het boek gaat meer over Jona dan over zijn boodschap. Het 
verhaal van Jona zelf heeft profetische betekenis. 
 
Wanneer wij denken aan het verhaal van Jona komt direct het probleem (voor 
ongelovigen) of het wonder (voor gelovigen) van de grote vis die Jona opslokte, 
bovendrijven. Dat is natuurlijk een fascinerend verhaal, maar wanneer wij 
nadenken over de betekenis van het verhaal van Jona moeten wij proberen twee 
valkuilen te vermijden.1  
 
Aan de ene kant is er de valkuil waarbij het bewijs voor deze wonderlijke 
gebeurtenis te veel benadrukt wordt. Kan iemand wel door een vis worden 
opgeslokt en dit zelfs enkele dagen overleven? Hierbij worden biologische 
onderzoeken gedaan naar de keeldoorgangen van walvissen en andere grote 
zeedieren. Er worden verslagen gezocht van zeelui die iets dergelijks hebben 
meegemaakt en dit hebben overleefd. Deze bewijzen zijn interessant, maar 
onnodig. Er staat simpelweg dat ‘de Here een grote vis beschikte om Jona in te 
slokken’ (Jn 1:17). Dat dit vaker is voorgekomen in de geschiedenis of dat dit fysiek 
mogelijk is, hoeven wij niet per se aan te tonen. De Here God beschikte nou 
eenmaal een grote vis.2  
 
Aan de andere kant is er de valkuil die te veel nadruk legt op het wonder. 
Sommigen beweren dat als er had gestaan dat Jona de grote vis inslikte, zij dit ook 
hadden geloofd. Dit zou echter van Jona een absurd verhaal maken, dat we alleen 
kunnen geloven als wij ons verstand zouden uitschakelen. Iets wat de Bijbel 
nergens van ons vraagt, integendeel zelfs (‘met heel uw verstand’, Mt 22:37). 
 
Door ons zo op dit wonder en andere wonderen in het boek Jona te richten (zoals 
de wonderboom), missen wij mogelijk de eigenlijke boodschap (vergelijk de 
beeldspraak die de Heer Jezus in een hele andere context gebruikt: de mug 
uitziften, maar de kameel doorslikken, Mt 23:24). Daarom is het ook zo belangrijk 
dat wij zoeken naar de boodschap in het verhaal van Jona, zonder de wonderen 
weg te redeneren maar ook zonder deze wonderen in de weg te laten staan. Als wij 
oog krijgen voor deze boodschap dan blijkt dat ook de grote vis in het verhaal van 
Jona een belangrijke profetische betekenis heeft. 
  
 
                                                
1 Inleiding op het Oude Testament, R. B. Dillard & T. Longman III (p 484); Het boek Jona, W.J. Ouweneel (p 
38-39) 
2 Pirke Rabbi Eliezer, een rabbijn uit de eerste eeuw na Christus, meent zelfs dat de vis die Jona inslikte, sinds 
het begin van de wereld alleen maar voor dit doel geschapen was; Introduction to the Old Testament, R.K. 
Harrison (p 905) 
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1.2 Jona en de geschiedenis van het Oude Testament 
 
Zoals gezegd is Jona een historisch persoon. Zijn profetische voorlopers waren Elia 
en Elisa.3 Hij trad op ten tijde van koning Jerobeam II die deed wat slecht was in 
de ogen van de Here God. Opvallend genoeg heroverde juist deze koning veel 
grondgebied van Israël, op het woord dat de Here God tot hem gesproken had door 
de dienst van Jona (2Kn 14:23-29).  
 

‘Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met de gebondene en 
de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had. De Heere had niet gezegd dat Hij de 
naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar Hij verloste hen door de hand van 
Jerobeam, de zoon van Joas.’ 

 
Een slechte koning die door de Here God gebruikt werd om Zijn volk te zegenen. 
Het is net zo paradoxaal als het verhaal van Jona zelf.  
 
Om de betekenis van Jona te begrijpen, is het goed om zijn verhaal te bekijken in 
het kader van de geschiedenis van het volk Israël. Deze geschiedenis draait in het 
Oude Testament om vier belangrijke keerpunten: (1) de bevrijding uit Egypte, (2) 
de vestiging van het koningshuis van David, (3) de wegvoering in ballingschap en (4) 
de terugkeer uit ballingschap.  
 
Vanaf het moment dat de Here God Zijn volk Israël had bevrijd uit Egypte, spoorde 
Hij hen aan om uit Zijn genade en in gehoorzaamheid aan Hem te leven.4 Het volk 
Israël was namelijk geroepen met een speciale bestemming: in hun levenswandel 
de gerechtigheid van God weerspiegelen. Daarom gaf de Here God hen Zijn wet, 
waarin alle aspecten van het dagelijks leven gedetailleerd bepaald werden. Zo 
moest het volk Israël Zich onderscheiden van alle andere volken. Als zij dit niet 
deden en net als de andere volken het beloofde land zouden verontreinigen door 
ongerechtigheid, zouden zij ook net als deze volken door het land uitgespuwd 
worden (Lv 18:25, 28; 20:22) en weggevoerd worden in ballingschap (Lv 26; Dt 28). 
 
Deze eis van een leven van gerechtigheid uit genade en in gehoorzaamheid werd in 
het bijzonder gesteld aan de leiders van het volk en met name aan de koning (zie 
bijvoorbeeld Ps 72). Daarom traden zo veel profeten juist in de tijd van de 
koningen op.5 Zij spoorden het volk en in het bijzonder de koning aan om zich te 
houden aan de wet van God en hen te waarschuwen voor de dreigende 
ballingschap. Na koning David (de man naar Gods hart, 1Sm 13:14; Hd 13:22) ging 
het al snel mis met Israël. Het rijk van Israël scheurde na koning Salomo in tweeën 
(in het noordelijke rijk Israël en het zuidelijke rijk Juda) en het volk raakte steeds 
meer in de ban van afgoderij met onrecht als gevolg. ‘Kies een verkeerde god en je 
krijgt een verkeerde samenleving.’6 In het noordelijke rijk trad geen enkele koning 
meer aan die deed wat goed was in de ogen van de Here God en in het zuidelijke 
rijk gebeurde het steeds vaker dat er een koning aantrad die deed wat slecht was 
in de ogen van de Here God. Uiteindelijk was de aangekondigde ballingschap 

                                                
3 De profetische bedieningen van Jona en Elia vertonen opvallende overeenkomsten (vgl. 1Kn 17-19); The New 
Bible Commentary Revised, D.W.B. Robinson (p 746-747) 
4 Zie aantekeningen ‘Groeien in het Woord: Deuteronomium’ 
5 Zie bijvoorbeeld Js 1:1; Jr 1:1-3; Hs 1:1; Am 1:1; Mi 1:1; Sf 1:1 
6 Old Testament Ethics for the People of God, C.J.H. Wright (p 59) 
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onafwendbaar. Het noordelijke rijk Israël werd in 722 vC veroverd door de Assyriërs 
en het zuidelijke rijk Juda in 587 vC door de Babyloniërs. De tempel en Jeruzalem 
werden verwoest en het grootste gedeelte van het volk Israël werd in ballingschap 
weggevoerd. 
 
Jona leefde in het noordelijke rijk en trad op rond 770 vC. Ondanks de toestand 
van het volk Israël en koning Jerobeam II werd Jona echter niet naar zijn eigen volk 
gestuurd. De Here God stuurde hem naar Ninevé, een grote stad midden in het rijk 
van de Assyriërs, dat in die tijd de grootste vijand van Israël was en bekend staat 
als het meest wrede volk uit de Oudheid. Enkele voorbeelden hiervan zien wij ook 
in de Bijbel terug, zoals koning Manasse die door de Assyriërs ‘met haken’ 
gevangen werd genomen (2Kn 33:11) of het gebruik om de gevangenen de ogen uit 
te steken, dat later door de Babyloniërs werd overgenomen (2Kn 25:7). De profeet 
Nahum noemde Ninevé dan ook ‘de bloedstad’ (Na 3:1) en de inwoners van Ninevé 
moesten zich bekeerden van het ‘geweld’ dat aan hun handen kleefde (Jn 3:8 
HSV).7 Ondanks de massale en radicale bekering van de stad Ninevé, waarover het 
boek Jona vertelt, is het oordeel niet uitgebleven. Blijkbaar hield hun berouw en 
bekering niet lang stand. Rond 620 vC profeteerde Nahum over Ninevé dat de stad 
verwoest zou worden en in 612 vC gebeurde dit ook toen de Meden en de 
Babyloniërs het Assyrische rijk gezamenlijk binnenvielen en de macht overnamen. 
 
Optreden  
Jona 

Val Samaria  
Ballingschap Israël  

Optreden  
Nahum 

Val  
Ninevé 

Val Jeruzalem 
Ballingschap Juda  

rond 770 vC 722 vC rond 620 vC 612 vC 587 vC 
 
Het is belangrijk om te zien dat Jona optrad voordat het volk Israël in ballingschap 
werd weggevoerd. Hoewel Jona de enige Oud-Testamentische profeet is die zo 
duidelijk een opdracht kreeg om te profeteren tegen een ander volk dan Israël, is 
zijn verhaal van groot belang voor het volk Israël. Jona werd juist naar de vijand 
van Israël gestuurd, die nog geen vijftig jaar later het begin van deze ballingschap 
zou uitvoeren! Toch is de dreigende ballingschap van Israël een belangrijk 
onderwerp in het boek Jona. 
 
1.3 Een verhaal om over na te denken8 
 
Zoals gezegd is het boek Jona kunstig opgemaakt. Ieder hoofdstuk is eigenlijk een 
scène in het verhaal. Aan verschillende kenmerken kunnen wij zien dat het boek zo 
is opgemaakt dat de lezer gestimuleerd wordt om na te denken over de betekenis 
van het verhaal. 
 
Literaire kenmerken 
Jona is het voorwerp van kritiek. Zijn handelen wordt afgemeten aan het karakter 
van God en dit wordt verteld met een satirische toon (lachwekkend): weglopen 
voor God, opgeslokt worden door een vis, kinderachtige en mokkende profeet die 
liever sterft dan leeft. Daarbij worden verschillende stijlvormen gebruikt: 
overdrijving (enorme taak, grote vis, minipreek met maximaal berouw: van de 

                                                
7 Deze ‘geschiedenis van geweld’ ging helemaal terug tot de begintijd, toen de ‘geweldenaar’ Nimrod de stad 
Ninevé stichtte (Gn 10:8-12 HSV vgl. Mi 5:5). 
8 Studiebijbel HSV (p 1484-1487) 
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koning tot de koe, Jn 3:5-8), ironie (tegenstelling roeping en gedrag, 
onmogelijkheid vlucht), humor (belachelijk gedrag). 
 
Tweeluik: verschillen en overeenkomsten 
Het boek is eigenlijk een tweeluik, waarin de gebeurtenissen als het ware 
tegenover elkaar staan en gespiegeld worden. Zo worden de verschillen en 
overeenkomsten extra interessant. Vooral het contrast tussen de Israëliet Jona en 
de heidenen in het verhaal zijn daarbij erg groot. 
 
Hoofdstuk 1-2 Hoofdstuk 3-4:1-4 
 God geeft Jona een opdracht en Jona is 

ongehoorzaam (Ninevé oosten; Tarsis westen).9 
 God geeft Jona opnieuw dezelfde opdracht 

en Jona is gehoorzaam. 
 Jona vlucht weg voor het woord (opdracht) van 

God (vgl. contrast met 1:9). 
 De heidense Ninevieten bekeren zich op 

het woord van God. 
 God werpt een hevige storm op zee  

(‘onheil’, 1:8). 
 God bedenkt zich en brengt geen ‘onheil’ 

(3:10) over Ninevé. 
 Jona slaapt. 
 De heidense zeelui roepen tot God. 

 De heidense Ninevieten bekeren zich tot 
God. 

 Jona ‘komt om’. 
 De heidense zeelui worden gered. 

 De heidense Ninevieten worden gered. 

 Jona is blij dat hij gered is.  Jona is boos dat Ninevé gered wordt. 
 Jona is dankbaar voor zijn leven.  Jona wenst te sterven. 

 
Vragen 
Een ander kenmerk van het boek Jona zijn de vele vragen die erin voorkomen. Er 
worden wel veertien vragen gesteld, waarvan er elf tot Jona zijn gericht. Het boek 
eindigt zelfs met een vraag. Hieraan kunnen wij zien dat het boek een 
onderwijzend karakter heeft. Het is bedoeld om de lezer te laten nadenken. De 
onbeantwoorde vraag waar het boek mee eindigt, laat de lezer achter met de 
vraag: wat zou mijn antwoord zijn? 
 
Ook de laatste woorden van deze vraag zijn opvallend (‘en daarbij veel vee’). 
Hieruit blijkt dat het blikveld en het plan van God veel ruimer zijn dan Jona wil 
zien. God heeft de hele schepping op het oog, terwijl Jona alleen geïnteresseerd is 
in zijn eigen, kleine belang. 
 
Verrassend slot (hst 4:5-11) 
Het boek Jona eindigt totaal onverwacht. Juist omdat dit gedeelte buiten de 
‘tweeluik’ valt, komt op het slot extra nadruk te liggen. Dit slot zet het boek in 
een totaal ander licht. In de laatste scène zien wij Jona mokkend buiten de stad 
zitten. Hij wacht in de brandende zon op het oordeel dat misschien toch nog over 
de stad komt. Hij is zo boos dat dit niet gebeurt, dat hij zelfs wil sterven (4:3). 
God vraagt hem: ben je terecht boos? Gelukkig voor hem vindt Jona verkoeling 
onder een wonderboom, wat hem erg blij maakt. Deze boom neemt God hem 
echter al snel af door een worm en een verzengende oostenwind te beschikken. 
Weer wordt Jona boos en wil hij sterven. Opnieuw vraagt God hem: ben je terecht 
boos? Je geeft wel om deze boom, waar je niets voor hebt gedaan, zou Ik dan niet 

                                                
9 Waarschijnlijk wordt met Tarsis ‘Tartessos’ aangeduid dat in het zuiden van het huidige Spanje lag. 
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geven om die grote stad Ninevé, waarin meer dan honderdtwintigduizend 
onwetende10 mensen zijn en ook nog eens veel vee? 
 
‘Als wij dit laatste hoofdstuk hadden geschreven, dan zouden wij waarschijnlijk 
beschrijven hoe Jona in de stad Ninevé bezig was om de mensen nauwkeurig te 
onderwijzen en hen raad te geven over hun geestelijke beslissingen.’11 Maar zo 
gaat het verhaal niet. Wij zien hier een kinderachtige, boze, liefdeloze Jona en 
juist dit werpt een bijzonder licht op het boek. Plotseling begrijpen wij wat Jona 
ertoe bracht om weg te vluchten voor de opdracht van God en waarom God hem 
juist deze opdracht had gegeven. Het was mooi dat Jona in zijn nood tot God had 
geroepen en dat God hem hieruit gered had (hst 2), maar nu moesten ook zijn 
verkeerde motieven boven water komen (hst 4).12 Dit leert ons een belangrijke les 
over het hart van Jona, maar het houdt ons ook een spiegel van ons eigen hart 
voor. Wat zou ik hebben gedaan? Leef ik in overeenstemming met het karakter en 
de missie van God? Wat is mijn blikveld, mijn eigen comfortabele wereld of de 
schepping die verloren gaat? Jona kende het karakter van God (4:2), maar hij 
leefde er niet naar. Hoe zit dat met ons? Met deze vragen blijven wij achter na het 
lezen van het boek Jona. 
 
2. Betekenis van het boek Jona 
 
Voordat wij deze vragen direct op onszelf gaan toepassen, is het goed om eerst 
Jona in de bredere kaders te bekijken. Het is namelijk een profetisch (relatie Here 
God met Zijn volk Israël), Oud-Testamentisch (geschiedenis Israël en de volken) 
boek in de Bijbel (vervulling in de Heer Jezus). 
 
2.1 Sleutelprofetie 
 
Jona is een sleutelprofetie. Als wij de boodschap en betekenis van Jona begrijpen, 
dan gaan wij ook de andere profetieën beter begrijpen. Door Jona te bestuderen 
vóór de andere profeten krijgen wij zicht op het hele plaatje: Gods liefde voor 
Israël én de volken. Dit zet de andere profetieën, die voornamelijk gericht zijn tot 
Israël en Juda, in het juiste perspectief.13 God heeft namelijk altijd al de hele 
wereld op het oog gehad en Israël is een instrument in Zijn hand tot zegen voor alle 
volken. 
 
Hoewel Jona (in dit boek) niet naar zijn eigen volk wordt gestuurd, is zijn verhaal 
wel degelijk aan het volk Israël gericht. Jona14 is een voorbeeld (type) van Israël, 

                                                
10 ‘Die het verschil tussen hun  rechter- en linkerhand niet weten’ verwijst naar de onwetendheid (in vergelijking 
met de Israëlieten) die de Ninevieten hadden van de wet van God (The New Bible Commentary Revised, D.W.B. 
Robinson), naar het ontbreken van hun morele en geestelijke bewustzijn (Studiebijbel HSV). ‘Hoewel zij moreel 
niet onschuldig waren, waren zij wel hulpeloos in het kennen van de uitweg uit hun toestand ten opzichte van 
God. Zonder een profeet zouden zij gevangen blijven in hun slechtheid.’ (New Spirit Filled Life Bible). Anderen 
denken dat hiermee gedoeld wordt op de kinderen in de stad (Het boek Jona, W.J. Ouweneel, p 10; vgl. Dt 1:39). 
11 Expository Outlines on the Old Testament, W. Wiersbe (p 601) 
12 Het boek Jona, W.J. Ouweneel (p 77) 
13 Survey of the Old Testament, I.R. Jensen (p 397) 
14 Jona betekent ‘duif’. In de context van zijn verhaal moeten wij deze betekenis waarschijnlijk met de toestand 
van het volk Israël associëren. In Hs 7:11 wordt Israël (‘Efraïm’) vergeleken met een duif: ‘onnozel, zonder 
verstand (letterlijk: hart)’; Studiebijbel HSV (Jn 1:1) 
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zowel in zijn opdracht, als in wat hem overkwam. Hierin zien wij de roeping van 
Israël en de dreigende ballingschap terug. 
 
Roeping 
De roeping en het falen van Jona is een belangrijke les voor Israël. Zij waren 
geroepen als modelvolk te midden van alle andere volken. Israël was bestemd om 
een zegen voor alle andere volken op aarde te zijn (Gn 12:1-3; Gn 18:18-19; Gn 
22:18; Hd 3:25). Zij moesten een licht voor alle volken op aarde zijn (Js 49:5; 51:4; 
Rm 2:19). Zij moesten een getuige zijn van wie en hoe God is.15 Zij hadden hierin 
gefaald, net zoals Jona faalde. Ten diepte gaat het boek Jona dus niet alleen om 
de profetische boodschap voor Ninevé (hoewel die profetie echt heeft geklonken, 
het oordeel echt werd aangezegd, het berouw en de bekering van de Ninevieten 
God echt op andere gedachten heeft gebracht). De belangrijkste boodschap van 
het boek is voor het volk Israël zelf. Een indringende les over hoe zij faalden in hun 
roeping als volk van God. 
 
Ballingschap 
Wat Jona overkwam, wees profetisch vooruit naar de ballingschap. Zoals Jona in de 
zee werd geworpen, zo zou Israël geworpen worden in de volkenzee. De zee is een 
Bijbels beeld voor de volken (Ps 2:1; Js 17:12; Op 17:15). Zoals Jona werd 
opgeslokt door de grote vis (‘zeemonster’, Mt 12:40 NBG, TV), zo zou Israël worden 
opgeslokt door Babel ( ‘hij heeft mij verzwolgen als een zeemonster’, Jr 51:34 
HSV; ‘als een draak’ NBG). De redding van Jona wijst echter ook profetisch vooruit 
naar het behoud en het herstel van Israël. De Here God zal Israël ook weer uit de 
muil van Babel halen (‘Ik zal wat hij verzwolgen heeft, uit zijn muil halen’, Jr 
51:44). Zoals Jona in de zee bewaard werd in de vis, zo zal Israël in de volkenzee 
bewaard worden en daar niet in opgaan en als volk verdwijnen.16 
 
2.2 Beeld van de Heer Jezus 
 
Jona is ook een hoopvol boek. Jona wordt op een wonderbaarlijke wijze gered door 
een grote vis. Het is opmerkelijk dat de grote vis zowel een beeld is van de 
ballingschap (het zeemonster, de draak die Israël verzwelgt) als van de bevrijding 
en redding uit de ballingschap (de volkenzee). Deze paradox gaan wij misschien 
beter begrijpen als wij ontdekken dat Jona niet alleen een beeld van Israël is, 
maar ook van de Heer Jezus. 
 
Het is bijzonder dat de Heer Jezus zichzelf met Jona vergelijkt (Mt 12:38-42; 16:1-
4; Lk 11:29-32). Met geen enkele andere profeet vergelijkt de Heer Jezus zichzelf, 
maar juist wel met deze falende profeet. Niet met zijn falen zelf natuurlijk, maar 
wel met de vervulling van zijn profetische betekenis: ‘meer dan Jona is hier!’ (Mt 
12:41; Lk 11:32). 
 
Toen de schriftgeleerden, farizeeën en sadduceeën kwamen om de Heer Jezus te 
verzoeken met de vraag om een teken uit de hemel (waarmee zij eigenlijk om een 
bevestiging vroegen dat God met Hem was), reageerde de Heer Jezus dat dit ‘boze 
en overspelige geslacht’ geen ander teken zou ontvangen dan het ‘teken van Jona’. 

                                                
15 Zie aantekeningen ‘Groeien in het Woord: Deuteronomium’ 
16 Het boek Jona, W.J. Ouweneel (p 28-29) 
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Het is opmerkelijk dat Mattheüs en Lukas allebei een net iets andere betekenis 
geven aan dit ‘teken van Jona’. 
 

‘Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster 
was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van 
de aarde zijn.’ (Mt 12:40) 
 
‘Want zoals Jona voor de Ninevieten een teken was, zo zal ook de Zoon des 
mensen het zijn voor dit geslacht.’ (Lk 11:30) 

 
In de woorden volgens Mattheüs gaat het vooral om het sterven van de Heer Jezus 
en in de woorden volgens Lukas gaat het vooral om de opstanding van de Heer 
Jezus. Zoals Jona ‘omkwam’ en drie dagen in de buik van de vis was, zo stierf de 
Heer Jezus en was Hij drie dagen in het graf. Zoals Jona na drie dagen door de vis 
werd uitgespuwd en als uit de dood terugkeerde om aan Ninevé te prediken, zo 
stond de Heer Jezus na drie dagen weer op uit het graf, waardoor Hij als Gods Zoon 
verklaard is (Rm 1:4).17 Prediking in de kracht van de opstanding. In die kracht 
gingen ook de apostelen uit (Hd 1:8). De opstanding van de Heer Jezus behoorde 
tot het hart van hun boodschap.18 
 
Het verhaal van Jona wijst zo op een bijzondere manier naar de Heer Jezus. Jona 
vluchtte om zichzelf te sparen en daarmee offerde hij het heidense Ninevé op. God 
joeg hem echter na met een hevige storm, waardoor Jona zichzelf moest opofferen 
tot redding van de heidense zeelui (1:12, 14). Het is opvallend dat door dit offer de 
heidense zeelui in God geloofden (1:16). Vervolgens keerde Jona als uit de dood 
terug en op zijn prediking bekeerden ook de heidense Ninevieten zich tot God.19 
Het ‘offer’, de ‘dood’ en de ‘opstanding’ van Jona zijn zo een heenwijzing naar het 
offer, de dood en de opstanding van de Heer Jezus.  
 
Terwijl de heidense Ninevieten zich door één zin van één man massaal tot God 
bekeerden, weigerden de Joden in de Zoon van God te geloven, ondanks de 
tekenen en wonderen die Hij gedurende drie jaar onder hen deed. Daarom zei de 
Heer Jezus ook dat de mannen van Ninevé dit ongelovige geslacht zullen 
veroordelen in het komende oordeel (Mt 12:41; Lk 11:32).  
 
Het falen van het volk Israël is een schrijnende les in het boek Jona, maar 
tegelijkertijd is het ook de reden dat het evangelie tot de volken is gekomen. 
Doordat Israël als volk de Heer Jezus heeft verworpen (vgl. Jh 1:11), is ‘de 
behoudenis tot de volken gekomen’ (Rm 11:11-15; Hd 13:46). Redding voor de 
volken is een belangrijk thema in het boek Jona. Dat Israël weer hersteld zal 
worden, is echter ook een belangrijk thema in het boek Jona. Jona kwam niet om 
in de zee. Het volk Israël zal niet omkomen in de volkenzee. Jona werd opgeslokt 

                                                
17 Misschien slokte de vis wel een dode Jona op en spuwde een levende Jona uit. Pawson meent dat Jona echt is 
gestorven en baseert zich op de bewoordingen die Jona gebruikt in hoofdstuk 2: ‘de schoot van het graf’ (vs 2; 
‘van het dodenrijk’ NBG), ‘verstoten ben ik van voor Uw ogen’ (vs 4), ‘naar de diepste gronden van de bergen 
daalde ik af in de aarde; haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij’ (vs 6), ‘toen mijn ziel in mij bezweek’ 
(vs 7). Volgens Pawson is dit een Oud-Testamentische verwijzing naar de wederopstanding; Sleutel tot de 
Bijbel, D. Pawson (p 536-537). 
18 Zie o.a. Hd 4:2, 33; 17:18, 32; 23:6; 24:15, 21; 26:23 
19 Het boek Jona, W.J. Ouweneel (p 27-28, 35) 
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door een grote vis (zeemonster), maar werd ook weer uitgespuwd (vgl. de 
‘opstanding’ van Israël op de derde dag in Hs 6:2). Het volk Israël werd opgeslokt 
door de draak (Babel en later Rome), maar zal weer uitgespuwd worden. Tijdens 
Grote Verzoendag wordt het boek Jona in de synagoge gelezen. Daaruit blijkt dat 
de Joden heel goed beseffen dat hun geschiedenis onder de volken overeenkomst 
met die van Jona in de zee.20 
 
Dit herstel, deze grote verzoening zal komen door hun geloof in de Heer Jezus, 
want Hij, en dat is de diepste betekenis van het boek Jona, heeft gedaan wat Israël 
niet kon.21 Hij was trouw aan de opdracht van God (‘Mijn voedsel is, dat Ik de wil 
doe van Hem die Mij heeft gezonden en Zijn werk volbreng’, Jh 4:34). Zijn dood en 
opstanding brachten vergeving en rechtvaardiging (Rm 4:25). Zo vervulde de Heer 
Jezus de roeping van het volk Israël. Hij is de dienstknecht geworden, opdat de 
volken God verheerlijken (Rm 15:8-9). Hij is gekomen om vrede te verkondigen aan 
hen die veraf waren en aan hen die nabij waren (Ef 2:17). Hij redt ons van de 
komende toorn (1Th 1:10). Hij is het voorbeeld dat Israël moest zijn. Hij is de 
getuige die Israël moest zijn. Hij is het licht dat Israël moest zijn. Hij is de zegen 
voor alle volken op aarde, die Israël moest brengen. 
 
3. Toepassing van het boek Jona 
 
3.1 Geestelijke principes en oefeningen 
 
Wanneer wij nadenken over de toepassing van het boek Jona moeten wij deze 
betekenis van het boek niet uit het oog verliezen en van daaruit terugkeren naar 
de vragen waarmee het boek Jona ons achterlaat. Wat zouden wij hebben gedaan? 
Leven wij in overeenstemming met het karakter en de missie van God? Wat is ons 
blikveld? 
 
Er zijn vele lessen en principes in het verhaal van Jona te ontdekken (denk aan 
onderwerpen als roeping, ongehoorzaamheid, berouw en vergeving, kracht en 
worsteling in gebed, Gods soevereine almacht, het kennen van God). Wij moeten 
proberen deze lessen en principes te zien in Gods grotere plan dat vervuld is in de 
Heer Jezus. Een geestelijk principe dat wij kunnen halen uit Jona is bijvoorbeeld 
dat God ons uit de nood wil redden wanneer wij tot hem roepen (zowel Jona, Jn 2, 
als de Ninevieten, Jn 3). Een bijbehorende geestelijke oefening kan zijn dat wij 
gaan roepen tot God in onze nood. Maar durven wij ook eerlijk onder ogen te zien 
wat ons in die nood heeft gebracht (Jn 1)? Jona besefte heel goed dat niet de 
zeelui, maar God zelf hem in de zee had geworpen (Jn 2:3). Zijn wij ook bereid dat 
God de diepste motieven van ons hart naar boven brengt om ons denken, doen en 
karakter te spiegelen aan Zijn denken, doen en karakter (Jn 4)? En wat betekent 
het dat Jona een voorbeeld van Israël was en Israël een voorbeeld voor de 
Gemeente is? Welke roeping had Israël en welke roeping heeft de Gemeente? Wat 
betekent het voor ons dat de Heer Jezus heeft gedaan wat Israël niet kon? Dit 
moeten wij voor ogen houden, wanneer wij de boodschap van Jona toepassen: God 
                                                
20 Het Jobslijden van Israël, W.J. Ouweneel (p 352) 
21 Vergelijk aantekeningen ‘Groeien in het Woord: Deuteronomium’. De verzoeking in de woestijn (Mt 4, Lk 4) 
en de woorden die de Heer Jezus daarbij juist uit Dt citeert, laten ook zien dat de Heer Jezus deed wat Israël niet 
kon: de hongerproef van verootmoediging doorstaan (Dt 8:3), God niet verzoeken (Dt 6:16), alleen God 
aanbidden (Dt 6:13). 
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heeft ons een belangrijke opdracht gegeven die wij alleen kunnen vervullen door 
wat de Heer Jezus heeft gedaan en in de kracht van Zijn Geest. 
 
3.2 Leven in het verhaal van God 
 
Jona ontdekte dat Gods wegen niet zijn wegen waren en dat Gods gedachten niet 
zijn gedachten waren. Dit bevat een belangrijke les voor ons. Wandelen wij in Gods 
wegen? Denken wij Gods gedachten? Leven wij in Gods verhaal? Hoewel er vele 
lessen zijn te trekken uit het boek Jona wil ik mij beperken tot twee opdrachten: 
het gehoorzamen van Gods roeping en het weerspiegelen van Gods karakter. 
 
Gods roeping gehoorzamen 
Jona kon niet vluchten voor God, dat wist hij heel goed (Ps 139:7), maar wel voor 
zijn roeping. Dit had grote gevolgen voor zijn geestelijk leven: hij daalde steeds 
verder af (1:3 naar Jafo, 1:5 in het ruim van het schip, 2:6 in de aarde), hij verloor 
Gods stem (God moest nu door de storm spreken), zijn energie (hij sliep22), zijn 
kracht in en verlangen naar gebed (de heidenen baden, hij sliep), zijn getuigenis 
bij de mannen op het schip, zijn positieve invloed (hij was de oorzaak van de 
storm), uiteindelijk (bijna) zijn leven en de tegenwoordigheid van God (2:4).  
 
Jona was een voorbeeld van de roeping van Israël en Israël is een voorbeeld voor de 
Gemeente. Wanneer wij de Heer Jezus toebehoren hebben wij ook een roeping. 
Wij leven niet meer voor onszelf, maar ‘voor Hem die voor ons is gestorven en 
opgewekt’. Wij hebben de ‘bediening van de verzoening’ gekregen. Wij zijn 
‘gezanten voor Christus’. De ‘liefde van Christus’ dringt ons (2Kor 5:14-21). Jona 
vluchtte voor God en God zette Zijn schepping in om hem terug te brengen. Het is 
bijzonder dat God alles kon controleren (de storm, het lot, de grote vis, de 
wonderboom, de worm, de verzengende oostenwind), maar niet het hart van 
Jona.23 Wanneer wij niet gehoorzaam zijn aan deze roeping, aan deze bediening, 
dan heeft dit gevolgen voor ons geestelijk leven en is het nodig dat God ons 
opvoedt (‘tuchtigt’, Hb 12), om een vreedzame vrucht van gerechtigheid uit te 
werken in ons hart (Hb 12:11) zodat wij tot onze bestemming in Christus komen, 
zodat wij bruikbare instrumenten zijn om Gods genade aan deze wereld bekend te 
maken. Wat is ons Ninevé (zendingsgebied)? Welke wonderboom (materiële 
bezittingen en zekerheden24) vinden wij belangrijker dan de redding van zielen en 
de verlossing van de schepping? 
 
Gods karakter weerspiegelen 
Het is opvallend dat Jona zich verschuilt achter Gods karakter (‘ik wist dat U een 
genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die 
berouw heeft over het kwaad’, Jn 4:2). Dit moest niet een excuus25, maar juist de 
reden zijn voor Jona om te gaan! Hierin is hij een duidelijk voorbeeld van het volk 

                                                
22 In de LXX (Griekse vertaling OT) staat dat hij ‘snurkte’. 
23 Expository Outlines, W. Wiersbe (p 599-601) 
24 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, E. Aebi (p 89) 
25 Was het uit angst? Uit jaloezie? Uit nationale trots? Volgens Pawson had Jona eerder al ontdekt dat genade 
van God slechte mensen toch niet doet veranderen (2Kn 14:23-25). Hij wist het beter dan God zelf. Sleutels tot 
de Bijbel, D. Pawson (p 542) 
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Israël dat moest wandelen in de wegen van de Here God en zo Zijn karakter moest 
weerspiegelen in deze wereld.26 
 
Er klonk geen genade en geen compassie in de boodschap van Jona en uit het slot 
van het boek blijkt ook dat dit niet in zijn hart aanwezig was. Een grote vis slokte 
Jona op, terwijl Jona zelf bezig was een kameel door te slikken (Mt 23:24). Zijn 
hart was zo ver van Gods hart verwijderd, zijn karakter verschilde zo veel van Gods 
karakter. Gods macht blijft niet beperkt tot het grondgebied van Israël, dat heeft 
Jona aan de lijve ondervonden, maar Gods genade blijft ook niet beperkt tot het 
volk Israël, dat moest Jona leren. Gods genade is letterlijk en figuurlijk zonder 
grenzen. Zoals Jona het zelf al had gezegd tegen de zeelui: Hij is de Heere, de God 
van de hemel, Die de zee en het droge gemaakt heeft (Jn 1:9). Juist omdat Gods 
karakter onveranderlijk, kan Hij Zijn voornemens veranderen. Hier moest Jona zich 
mee verzoenen. 
 
Hoe vormt het karakter van God ons leven en onze roeping? Het Nieuwe Testament 
is er duidelijk over dat God wil dat alle mensen tot behoudenis komen (1Tm 2:4; Tt 
2:11 ‘heilbrengend voor alle mensen’; 2Pt 3:9 ‘daar Hij niet wil dat iemand 
verloren gaat’). Hij heeft de wereld op het oog (Jh 1:29; 3:16). Niet alleen de 
mensen, maar de hele schepping (Rm 8:22 ‘de hele schepping zucht’ vgl. Jn 4:11 
‘daarbij veel vee’ en het vasten van de dieren, Jn 3:7-8). Dit is van grote betekenis 
voor ons getuigenis: hoe ‘ruim’ is onze bediening van verzoening? Jona daalde af 
naar Joppe (= Jafo), omdat hij niet bereid was Gods ruime genade te prediken. 
Eeuwen later werd Petrus juist naar Joppe gestuurd om Gods ruime genade te 
prediken aan de Romeinse hoofdman (Hd 10-11): ‘ook aan de volken heeft God de 
bekering tot het leven gegeven’ (11:18).27  
 
Zoals we hadden kunnen verwachten laat Jona ons achter met confronterende 
vragen. Ons antwoord hierop zegt veel over de betekenis van het evangelie in ons 
dagelijks leven. Als de Heer Jezus heeft gedaan, wat Jona, Israël, wij niet konden 
en wij nu in Hem zijn, hoe uit zich dit dan in ons leven? Hoe weerspiegelen wij het 
karakter van God? Blijft onze ‘bediening’ beperkt tot ons eigen gerief (onze eigen 
wonderboom)? Zijn wij bereid in onze bediening van verzoening zelfs uit te gaan 
naar onze ‘vijanden’ (vgl. Mt 5:44-45; Rm 5:10)? Hebben wij in onze bediening van 
verzoening zelfs oog de totale schepping? 
 

                                                
26 Zie ‘Groeien in het Woord: Deuteronomium’, bijvoorbeeld in Dt 10:12-22 
27 The New Bible Commentary Revised, D.W.B. Robinson (p 746-751) 


