
Jona 3:1-4:11 

Vooraf 

Dit is vandag die derde Sondag van epifanie. Epifanie beteken verskyn. In die Sondae na epifanie 

fokus ons op Jesus se verskyning as mens – sy lewe op aarde.  Ons kyk veral na wat ons leer van 

Jesus. Dit mag snaaks lyk dat ek vanoggend juis uit Jona lees as ons iets van Jesus se lewe op aarde 

wil leer. Maar God se optrede in Handelinge weerspieël wat ons van Christus leer in die Nuwe 

Testament. 

Agtergrond 

Ek lees die kort verklaring aan die begin van Jona: 

Inleiding 

In ’n sekere gemeente was daar ’n ouderling ’n baie moeilike ouderling. Hy het sy dominee al sy dae 

gegee. Die Sondag het die dominee oor Jona gepreeek en Maandag oggend vroeg was die ouderling 

by die pastorie. Hy wou by die dominee weet of hy regtig die verhaal van Jona en die vis glo. Die 

dominee het erken “broer, ek het ook al baie daaroor gewonder en besluit dat ek eendag in die 

hemel vir Jona self sal uitvra.” Die ouderling was nog nie tevrede nie en wou weet: “Ds. En as Jona 

nie in die hemel is nie?” Die dominee het toe vionnig geantwoord: “Broer, dan moet jy maar vir hom 

uitvra!” 

Maar net ’n grappie wat uitlig dat die verhaal van Jona deur die jare baie omstrede is. Baie mense sê 

dat dit doodeenvoudig nie waar kan wees nie. Ek wil alles behalwe vanoggend ’n debat daaroor 

voer.  Ek self dink nie dat dit verskriklik belangrik is of dit ’n ware verhaal is of nie. Die belang lê vir 

my in die boodskap van die verhaal. Dit is wat ons moet ontdek. Jesus het tog self gelykkenisse – 

stories -  vertel  om ’n boodkspa oor te dra. 

Wat is die boodskap van Jona? God is liefde, God is genade. God vergewe sondige mense wat hulle 

tot Hom keer. 

In die verhaal van Jona, kry ons drie rolspellers: ’n hardkoppige profeet, berouvolle stad en ’n 

genadige God. 

1. ’n Hardkoppige profeet 

Ons het nie die hele verhaal gelees nie en daarom gaan 

ek julle vinnig net daaraan herinner. Jona moes God se 

boodskap in Nineve, die hoofstad van die Asasiriërs 

gaan verkondig. Hy moes hulle gaan opreop tot 

bekering as gevolg van hulle slegte optrede. Jona het 

nie daarvoor kans gesien nie en na Tarsis gevlug. 

Tydens su vlug na Tarsis was daar ’n geweldige storm 

op die see wat die skip en al die almal daarop bedreig 

het. Die bemanning het deur lootjies te trek bepaal dat 

Jona vir die storm verantwoordelik was en hy is van die 

skip afgegooi. Hulle het dit gedoen en die see het 



dadelik bedaar. Daarna het ’n vis Jona ingesluk en na drie dae weer uitgespoeg. 

Daarna volg die hoofstuk wat ons gelees het: ’n Tweede keer word Jona geroep en na Nineve 

gestuur en die keer lyk dit asof Jona sy les geleer het. Hy gaan preek  ’n kort maar kragtige preek: 

Nog net veertig dae en en Nineve word verwoes. 

2. ’n Berouvolle stad 

Dit lyk asof hierdie preek van Jona meer ’n oordeelsaankondiging is as ’n preek. Dit lyk asof die skrif 

reeds teen die muur is en God klaar besluit het om Nineve te straf. Tog is dit nie wat gebeur nie. Die 

inwoners van hierdie bose stad reageer dramaties op Jona se preek. 

Hulle kom tot geloof. Hulle kon dig ’n vasdag af om hulle berou te toon. Hulle trek rouklere aan. Selfs 

die koning kom tot inkeer en verruil sy troon vir ’n ashoop. Hy roep ’n proklamasie uit wat bepaal dat 

almal in die stad moet rou en vas. Tot die diere moes rouklere aanhê. Die belangrikste is dat hulle 

besef hulle moettot God bid hulle verkeerde dade laat staan en hulle doen dit ook.  

Hulle doen dit alles om God van plan te laat verander. Hulle hoop dat God hulle sal spaar.  

3. ’n Genadige God 

En dit gebeur. God sien af van sy plan om hulle te vernietig. Hulle berou en inkeer is eg en God 

begenadig hulle. God vergewe hulle en gee hulle ’n tweede kans. 

Maar die verhaal gaan nog verder. ’n Mens sou verwag dat Jona in verwondering sou wees oor God 

se genade. Opgewonde sou wees, dankbaar sou wees. Tevrede sou wees dat hy sy boodskap 

oorgedra en reaksie gekry het. 

Maar die teenoorgestelde gebeur: Ons kry ’n siniese en suur profeet. Jona is kwaad. Depressief – hy 

wil eerder sterf. 

’n Mens sou dink dat hy na die skip en vir episode sy les sou geleer het. Sou besef het God is 

liefdevol en genadig. Iets sou verstaan het van God wat ’n tweede kans gee – net soos hy ’n tweede 

kans gekry het. Maar Jona verstaan dit nie. Hy is teleurgesteld in God. Hy sou eerder wou hoe die 

stad en sy mense vernietig word. 

Daarom gaan sit hy buite die stad om te sien wat gaan gebeur met die stad. Seker maar gehoop dat 

hulle inkeer van korte duur sou wees en dat God hulle sou vernietig. En dan gee God hom ’n derde 

kans. Met die komkommerplant leer God hom nog meer van sy genade. 

God leer vir Jona dat Hy as Skepper en Eienaar van alles besorg is oor sy wêreld en eiendom. Hy is 

liefde en betoon liefde. Hy betoon genade.  

Wat verder met Jona gebeur het weet ons nie. Net so weet ons nie wat met die Assiriërs in Nineve 

gebeur het nie. Dit is ook nie belangrik om die dinge te weet nie. Wat ons moet weet is dat God is 

genadig. God is liefde.  

Dit is ons God. Die God wat bemoeienis maak met mense en genade betoon. Die God wat tweede 

kanse gee – en derde en vierde en nog baie meer.  



Dit is hoekom ons sy kinders is. Dit is hoekom ons hier is –deel van sy kerk is. Sy eiendom is. Hy het 

ons begenadig – net soos die klomp Assiriërs in Nineve. 

Wat aangrypend is van hierdie verhaal is die feit dat Nineve met sy Assiriërs ’n heidense stad was. 

Israel was die volk wat God uitgekies het. Die hele Ou Testament gaan oor God se bemoeienis met 

Israel. En tog kry ons die verhaal van God wat bemoeienis maak met die heidene. Hy stuur sy profeet 

na hulle. Hulle reageer en hy vergewe hulle. 

En in kontras met God se genade, kry ons ’n ongenadige profeet. In kontras met Nineve se reaksie en 

terugkeer na God, kry ons ’n hardkoppige profeet. Dit moes andersom gewees het. Hierdie kontraste 

in Jona se verhaal plaas net al meer die klem op God se genade. 

4. ’n Vierde rolspeler – ons 

Hierdie verhaal van Jona het ten doel om onkonfronteer ons met ’n paar keuses: 

 Keuse 1: Hoe reageer ons op God se genade? Is ons soos Nineve wat hoor en dadelik doen? 

Reageer ons ook met inkeer en terugkeer na God toe. As ons dit doen, dan is God se genade   

deel van ons bestaan. Dan definieer God se genade ons bestaan. Ons leef as sy 

begenadigdes. Ons leef as sy eiendom. Ons leef gefokus op Hom. Ons leef vir Hom.  

Doen ons dit nie, dan wys ons die tweede kans wat God ons gee af en dan is vernietiging ons 

toekoms.   

 Keuse 2: Is ons draers van die genade of 

wil ons soos Jona selfsugtig dit net vir 

onsself hou? Is ons opgewonde oor God 

se genade en preek ons dit of sit ons 

selfsugtig en wag dat God moet oordeel. 

Dit is ons roeping. Om draers van God se 

genade wat ons ervaar en beleef te 

wees. Om opgewonde met almal te deel 

hoe genadig God is. Dit is ons opdrag. 

Ons roeping. Ons missie. As indiwidue en 

as kerk.  

Slot 

Ek het ’n idee dat ons nie eendag met Jona gaan sit en gesels of sy storie waar is of nie. Ek dink ons 

sal eerder sit en gesels oor God se ongelooflike liefde en genade. Juis omdat ons deur sy genade 

bevoordeel is. Ons het weer ’n kans gekry.Ons kry elke dag soveel kanse. 

Daarom kan ons nou al daaroor gesels: met mekaar, met ons huweliksmaats en kinders, met ons 

familie, met ons vriende met kennisse, selfs met vreemdeling. 

Ek het heel aan die begin gesê dat ons in die tyd van epifanie praat oor wat Jesus se aardse lewe vir 

ons leer van God. Dit leer ons van God se liefde en genade. Dit is immers waarom Jesus m,ens 

geword het vir ons.  



Dit is ook wat Jona se verhaal vir ons leer.  

Dit is wat ons vir mekaar en die hele wêreld moet leer. 


