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Bijbelstudie – 13 januari 2021 – Jona 1:17-2:10  
 
Inleidend Een paar opmerkingen: 
- Uit zijn hoofd citeert hij flarden van Psalmen: parate Bijbelkennis! Misschien 
nooit nodig gehad, maar nu is het noodzakelijk. 
- Er zijn zinnen over dreigend water, zie Exodus 15. Israël is geen zeevarend 
volk. Water is vaker in de Bijbel het beeld van dreiging: zie de Psalmen, maar 
ook in Openbaring of de storm op het meer en de ark van Noach.  
- Met zijn aangezicht naar de Heere, zie Daniël 6:11. Jona bidt georiënteerd 
(vers 7), niet zomaar in het wilde weg. Zijn blik blijft gericht op de heilige 
tempel. Intussen verkeert hij te midden van de wateren. Ook wij oriëntatie in 
het bidden: gericht naar de hemelse troon van de genade waar de Heere Jezus 
zit aan de rechterhand van de Vader.  
- Terug is onmogelijk tenzij de Heere ingrijpt. Tenzij de Heere vanuit de 
onderwereld laten opstijgen. Er is dus een wonder nodig! Dan komt er een 
wonder van bekering. Jona werd bij zijn afdaling gevangen in de vis om hem 
rechtsomkeert te doen opstijgen. 
- Hij verdwijnt niet in de zee, zoals wagen en ruiters in het lied van Exodus 
15. Hij heeft namens de Heere nog een opdracht uit te voeren. Hij heeft lijfelijk 
onderwijs in de geschiedenis van Israël ontvangen. Uit de dood opnieuw 
geboren, uit de zee op het droge gespuugd. Het Woord van de Heere komt 
opnieuw tot hem. 
 
In het Nieuwe Testament:  
- Het teken van Jona: zie Marcus 8:11-12, Mattheüs 12:38-42 en 16:1, Lukas 
11:30.  
- Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken en zal geen teken 
ontvangen dan het teken van Jona.  
- In Mattheüs wordt zo het opstandingsverhaal gepresenteerd. Het verwijst 
naar de tijd tussen de begrafenis en de opstanding van Jezus. 
 
Vers 17 Drie dagen en drie nachten laat de uitzichtloze situatie zien, zie 
Johannes 11:17, Lucas 24:21. Het is het absolute dieptepunt van Jona’s 
vlucht. Maar ook dan kan God de redding en leven geven. De grote vis is 
precies op de juiste plek, op de juiste tijd door Gods gebod. Om Jona op te 
slokken en veilig in de maag op te sluiten. Je kunt hier veel vragen bij hebben. 
Maar die worden niet beantwoord. Jona leek dus overgegeven te zijn aan de 
golven, maar dit is niet het einde. De vis beschermt Jona voor het verdrinken. 
Ondanks alles leeft Hij. Door Gods voorzienigheid. Er is een verhaal van een 
ingeslokte zeeman die levend werd gevonden in de maag van een vis. Hij was 
buiten bewustzijn, maar werd spoedig weer wakker. 
 
Vers 1 Eindelijk bidt Jona! Het gebed is een dankgebed, onmiskenbaar. Jona 
beseft dat hij door Gods hand van de verdrinkingsdood is gered. Hij voelt de 
behoefte zich tot God te richten. De Psalm bestaat uit mooie poëzie als hij bidt 
tot de Heere. Hij leent veel lijnen uit de psalmen. Moderne gebeden lenen ook 
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uit andere gebeden. Het is voor het eerst commitment vanuit Jona, de Heere 
zijn God (vers 6).  
 
Vers 2-3 Een dankgebed begint met een herinnering aan de noodkreet die uit 
Jona’s omhoog steeg, toen hij in de zee wegzonk. De Heere heeft gehoor 
gegeven door Hem in de vis een schuilplaats te geven. Er is sprake van uiterst 
doodsgevaar. Terecht ziet Jona de daad van de zeelieden als een daad van de 
Heere. Ze hebben hem volgens zijn eigen advies, gedwongen door de storm 
waarin hij de hand van zijn God erkende, overboord te werpen. Psalm 42:8 
wordt geciteerd. Er zijn baren en golven over hem heen gegaan. 
 
Vers 4 Zie Genesis 3:24: wanneer Adam uit Eden is gestoten. De Heere is een 
vijand geworden voor Jona door zijn ongehoorzaamheid. Dan is er geen 
aanbidding of lofprijzing meer mogelijk. De dood beëindigd die mogelijkheid. 
Hij voelde zich door God geheel en al prijsgegeven. Hij heeft alle hoop 
opgegeven ooit weer die verbondenheid met de Heere te mogen meemaken. 
Maar net zoals Adam een toekomst had buiten de tuin, zo heeft ook Jona een 
toekomst. Gods Tempel: zijn presentie te midden van zijn volk. Ondanks zijn 
rebellerende houding, zal hij in Gods tempel zijn. Hij denkt aan de tempel in 
Jeruzalem, het symbool van Gods aanwezigheid, zie Psalm 42:4. Jona was dus 
weggedreven vanuit Gods aanwezigheid. 
 
Vers 5-6 Jona vertelt over het proces van drenkeling zijn. Jona zit gevangen 
diep in de oceaan, onmogelijk om te ademen, water overal. Het ene moment 
heeft hij zijn hoofd boven water, het andere moment wordt hij meegesleurd 
onder water. Hij heeft zeewier om zijn hoofd. Toen Jona bij het begin van de 
bergen was. Het oordeel in het water was dus nog niet over. Jona was 
hulpeloos in de diepte van de zee tussen het zeewier. Zijn hoofd werd belaagd 
door de algen. Golven spoelen om hem heen, hij wordt omringd. Een hopeloze 
situatie. Jona ervaart dus dat hij niet kan ontsnappen aan de dood, aan haar 
klauwen. Grote diepte waartoe Jona gezonken is. Zie vers 6: optrekken, zie 
Amos 2:10: “Ik heb jullie uit het land Egypte getrokken.” Hij realiseert zich 
weer te leven. Vers 6 laat de extreme situatie van Jona’s ballingschap zien. 
Deze ballingschap begon in hoofdstuk 1:3. Toen hij vertrok, als daalde naar 
Joppe. Hij is afgedaald in het land van de doden. Een gevangenis waarin geen 
ontkomen aan is. Op dit punt is alle hoop verloren, totdat de Heere ingrijpt. 
Het onmogelijke gebeurt. Hij was in de macht van de dood, maar de Heere 
heeft hem daar aan doen ontkomen. Zie Psalm 30:4. In zijn redding heeft de 
Heere duidelijk getoond dat hij, ondanks wat er gebeurd is, nog steeds zijn 
God is. 
 
Vers 7 Jona’s adem bezweek. Hij was bewust dat hij niet langer meer zou 
leven. Hij dacht aan de Heere. De Heere is de enige die hem kan redden van 
de dreiging van de dood. Het gescheiden zijn van de tempel, maar de locatie 
waar hij Jona zich nu bevindt op de bodem van de zee is geen barrière voor 
zijn gebed om aan te komen in de tempel. Jona deelt hier dus zijn laatste 
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gedachte als een stervende man. Hij dacht dus aan de Heere. Denken aan de 
Heere is een synoniem van het gebed. 
 
Vers 8 Nietige, lege goden, zie Psalm 115. Valse goden. Ze bedriegen. Ze 
kunnen niet bieden wat een aanbidder van hen vraagt. Ze hebben geen 
bestaan. Toch verleiden zij mensen om weg te gaan van de levende God. De 
trouwe God, zie Jesaja 10:10-11. God in zijn verbondsliefde. Het verbond met 
Abraham. Afgoden lijken dus aantrekkelijk. Maar ze bedriegen. Het zijn lege 
beloften. Maar God, zie 1 Johannes 4:8, 16. Jona kan vanuit eigen ervaring 
zeggen dat wie de God van het verbond verlaat, de leegheid tegemoet gaat. 
 
Vers 9 Een contrast, zie Psalm 26:6-7, 118:15. De zeelieden hebben dit allang 
gedaan. Jona zal offers brengen, zie Psalm 66:13-14. Eerst vonden de 
zeelieden redding, nu Jona zelf. Later zullen we lezen over de redding van 
Ninevé. Het gedicht vindt een climax in de verklaring van Gods genade. Jona 
is dus vol van lofprijzing. De Heere heeft hem gered. Het gaat hier om 
lichamelijke bevrijding, maar als het over God gaat over bevrijding in de volste 
zin van het woord. Die boodschap wil Jona verkondigen. Zijn lijden maakt deel 
uit van Gods goede doel. Hij eindigt met de jubel: de redding is van de Heere! 
De Heere alleen is machtig, maar ook bereid om redding te schenken. 
 
Vers 10 Terwijl Jona denkt en bidt zwemt de vis. De vis wordt geleid door de 
Heere. Na drie dagen zit zijn taak erop. De lading wordt geloosd. Jona treft 
zichzelf aan op land. Zie Genesis 1. We hebben te doen met een wonder van 
Gods macht. Waar is Jona uitgespuugd? Bij de Zwarte Zee? Zodat hij 
dichterbij Ninevé hij was? Maar waarschijnlijk is de kust van Kanaän bedoeld. 
Zijn redding is voltooid. 
 
Vragen en gedachten ter overdenking 

- Je bent nooit te ver afgedwaald om tot de HEERE te bidden: soms 
ervaren mensen obstakels: door hun eigen verleden of doordat ze de 
Heere God niet zien 

- Geloven op basis van gevoel of op basis van kennis? Jona had 
Bijbelkennis en dat hielp hem in tijden van nood. Vergelijk de situatie 
van koningin Wilhelmina.  

- Jona leert hier klein over zichzelf te denken en groot over de HEERE: 
hebben wij wel eens zo’n moment gehad? Wellicht door corona? Of iets 
anders?  

- Verstoten en optrekken (vers 3 en 6): het besef dat zonder Gods redding 
hij alleen de dood overhoudt 

- Verlangen om voor Gods aangezicht te verschijnen (Schijf van 4: de 
kerkdienst) 

- Gods trouw voor zo’n eigenwijze profeet … Hoe indrukwekkend is dat!  

 
 


