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Achtergrondinformatie over Jona

De profeet Jona.

De profeet Jona is afkomstig uit Gath-Hefer, een dorpje vlakbij Nazareth. Hij is de zoon van Ammithai,
wat ‘mijn waarheid’ betekent. De naam Jona betekent “duif”. 
Jona leefde in de tijd van koning Jerobeam II, die over het tienstammenrijk Israël regeerde van 788-
747 voor Christus. In die tijd ging het Israël in politiek opzicht tamelijk voorspoedig: Jerobeam heeft
het Over-Jordaanse en een groot deel van Syrië veroverd (2 Kon. 14:25,28). In geestelijk opzicht was
het echter in Israël een donkere tijd. Jona was een tijdgenoot van de profeten Amos en Hosea.
De  profeet  Jona  is  in  zekere  zin  onder  de  profeten  van  het  Oude  Testament  de  enige
“zendingsarbeider”. Hij kreeg wel een zeer ongebruikelijke opdracht. Andere profeten hebben ook wel
profetieën tegen bepaalde volken, maar ze zijn niet zelf naar die volken toegestuurd om het hen aan
te zeggen.
Over de profeet Jona is verder uit  het Oude Testament niets bekend. Wel wordt  zijn naam in het
Nieuwe Testament enkele keren genoemd in de prediking van Jezus.

Het boek Jona.

Het  boek  Jona  geeft  niet  zozeer  profetieën,  zoals  Micha,  Nahum, Habakuk,  maar  het  vertelt  het
verhaal van de profeet die een opdracht van God krijgt en zich daaraan onttrekt, maar deze tenslotte
toch uitvoert. Het is niet zeker of Jona zelf de schrijver van dit Bijbelboek geweest is, maar het is wel
waarschijnlijk.
Het boek Jona is een teken of signaal om te laten zien, dat God de hele wereld liefheeft en niet alleen
Jona of het volk Israël. Jona is een zendingsboek, waarin God duidelijk zijn knecht oproept om Gods
woorden uit te dragen. Ook komt Gods macht over de natuur goed naar voren. Dit Bijbelboek is rond
de achtste eeuw voor Christus ontstaan.

Ninevé.

De stad Ninevé lag dicht bij de rivier de Tigris en wordt in de Bijbel voor het eerst genoemd in Genesis
10:11,12. Het was dus een bijzonder oude stad. Uit opgravingen is gebleken dat de stad twee muren
heeft  gehad,  waarvan de binnenmuur 24 meter hoog en 10 meter breed is geweest.  Rondom de
buitenmuur was nog eens een gracht van 40 meter breed. De inwoners vereerden de nationale afgod
Ashur, en de plaatselijke godin van oorlog en liefde, Ishtar.
Ninevé was een van de grote steden van Assyrië en na de tijd van Jona is het zelfs de hoofdstad van
dit wereldrijk geweest. Assyrië lag wel duizend kilometer van Kanaän vandaan, maar het heeft toch in
de geschiedenis van Israël een belangrijke rol gespeeld. We zouden zelf wel kunnen zeggen, dat het
kleine volk  Israël  altijd  ingeklemd heeft gezeten tussen twee machtige wereldrijken:  Egypte  in  het
zuidwesten en Assyrië in het noordoosten. Jona werd dus naar een van de grootste vijanden van
Israël gestuurd.

Het verhaal van Jona

Lees: Jona 1
Welke dingen vallen je op? Zijn er woorden / dingen die vaker terugkomen?

� Vers 3
Waarom wilde Jona niet naar Ninevé, denk je?

� Vers 7
Lees: Spreuken 16:33
Wat zegt dit over wat er hier gebeurt in het verhaal van Jona?

� Vers 12
Waarom stelt Jona dit voor?



� Vergelijk vers 5, 10 en 16
Wat zijn overeenkomsten, waar zie je verschillen? Hoe komt dat denk je?

Jona en Jezus

Lees: Jona 2 en 3

Jezus haalt het verhaal van Jona enkele keren aan.

Lees: Mattheüs 16:4, Lukas 11:29-32, Mattheüs 12:38-42.

Wat zegt Jezus hier?
Wat is het teken van Jona?
Welke parallellen tussen Jona en Jezus zie je nog meer?

Lees: 1 Timotheüs 2:4 / 2 Petrus 3:9

In Jona 3 zien we daarvan al een heenwijzing.

Jona en jij

Jona 1:

� Vers 2
Hoe is de situatie nu?
Wat is daarin onze roeping?

� Vers 3
Zijn er momenten dat wij voor (een roeping van) God wegvluchten? Waarheen?
Roept hij ons ook terug? Hoe?

� Vers 4-6
Jona kent God, maar in de storm bidt hij niet.
Denk je dat ongehoorzaamheid onvermogen tot bidden geeft? Ervaar je dat in je eigen leven?

� Vers 12
Jona weet dat hij fout zit en niets meer verdient dan de dood.
Zijn er momenten in jou leven (geweest) waarop je je hetzelfde beseft(e)?

� Vers 14-16
Wat kan je leren uit wat er hier gebeurt met de scheepslieden?

Jona 2:

Vergelijk: 1 Koningen 8:46-50

Herken je deze ervaring?

Lees ook: Psalm 103:8-14 / 1 Johannes 1:9

Jona 3:

Lees nog een keer: Jona 3:1-3

Jona staat opnieuw voor de keuze.

Ben jij vanavond ook voor een keuze gesteld?
Waarvoor roept God jou? Heb je daar al wat mee gedaan? Of: hoe kom je daarachter?
Is Gods wil voor jou belangrijker dan jou wil? Hoe kan je van harte Gods wil doen?

Wat wil je hier de komende tijd mee gaan doen?


