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Schriftlezing: Jona 3 

Gemeente van Jezus Christus, 

Wanneer je iets doet wat niet zo leuk is voor een ander dan kun je de neiging hebben om snel je 

excuses aan te bieden. ‘Sorry zeh’, zeggen we dan. Sorry, excuus, het zijn merkwaardige woordjes. 

Want gebruikt ze ook als je haast hebt en je wilt iemand passeren. 'sorry, mag ik er even langs'. Maar 

wat bedoelen we er eigenlijk mee? Misschien iets van 'ik vind het heel vervelend voor u, maar...ik 

heb nu even haast. Of we gebruiken het om de ander wind uit de zeilen te nemen. Om een 

confrontatie te voorkomen.  

Volgens sommigen leven we in een 'sorrycultuur'. Het is zozeer de gewoonte geworden om in 

bepaalde gevallen je excuses aan te bieden dat het automatisch gaat. Dat het niet meer echt 

gemeend is. Bijvoorbeeld een bankier of politieker die zijn excuses aanbiedt over de misstanden die 

nog steeds doorgaan.  

Soms proberen we als mensen ook onze verantwoordelijkheid te verkleinen, door te wijzen naar de 

omstandigheden. 'Dit gebeurde, en hierdoor en daardoor móest ik wel zo reageren'. We 

psychologiseren vaak ook. Die omstandigheden hebben er toe geleid dat iemand zo en zo geworden 

is. 'Die persoon kun je niet verantwoordelijk houden'. ‘Ik kan niet in mijn eentje de ongelijkheid in de 

wereld veranderen.’ 

Ja, dat roept de vraag op: Hoe gaan we om met fouten die we zelf maken? Met fouten die anderen 

maken? Wanneer vergeef je de ander? Moet je altijd iedereen vergeven? Soms is een relatie tussen 

mensen zo beschadigd geraakt dat je moeilijk kunt vergeven.  

Ja, hoe gaan we eigenlijk om met het onrecht wat gebeurt in de samenleving? En niet alleen het 

kwaad dat gebeurt op het microniveau van ons eigen leven. Als we het even uitvergroten zie je dat 

we daar vaak moeite mee hebben als mensen. Ja, denk aan de gevoelens die het oproept als je hoort 

over een grove misdaad. Dan kun je van binnen zo'n boosheid voelen. 'Die persoon mag echt nooit 

meer vrij rondlopen' zeggen we dan. Ja, wanneer is een grove misdadiger genoeg gestraft? Moet 

iemand alleen zijn straf krijgen en uitzitten? Zijn de straffen wel hoog genoeg, vragen sommigen zich 

dan af. Laatst werd er hier in Antwerpen een man veroordeeld om verschrikkelijke misdaden die hij 

had gedaan. En op facebook laten mensen zich helemaal meevoeren door hun emotie, ze roepen om 

de doodstraf.  

Het laat zien dat we niet goed weten hoe we moeten reageren op kwaad dat gebeurt. Ja, in ons eigen 

leven kan het al zo moeilijk zijn. Om die ander echt recht in de ogen te kijken en toe te geven: 'ik zat 

fout, het spijt me heel oprecht.' Hoe moeilijk kan het zijn om te zeggen: 'Het is goed, ik vergeef je, we 

sluiten het af.' En het is al moeilijk in het klein, dat maakt dat het nog vele malen moeilijker is in het 

groot.  

Dergelijke vragen, over schuld en vergeving komen we op het spoor wanneer we Jona 3 lezen. We 

lazen eerder dit jaar Jona 2. Jona die getuigt van God die zijn leven gered heeft van de dood. Hij mag 

God weer dienen, hij krijgt opnieuw zijn opdracht om Gods boodschap uit te spreken in Ninevé. Maar 

die boodschap is niet zo positief. Als je het leest, lopen de rillingen over je rug. Je krijgt bijna de 

indruk dat Jona zich er maar gemakkelijk van afmaakt. Hij loopt één dag die enorme stad binnen en 

roept het rond: 'Nog veertig dagen, en dan wordt Ninevé weggevaagd.'  

Gods gerechtigheid 
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar daar stuit het boekje Jona mij toch een  beetje tegen de borst. 

Waarom moet Jona die boodschap brengen? Of is Jona een slechte boodschapper? Alles lijkt er toch 



op te wijzen dat Jona zijn opdracht trouw uitvoert. Maar wat zegt dat over de Heer? Ja, soms kun je 

een beetje moeite voelen met het beeld dat het Oude Testament ons schetst, namelijk dat de God 

van Israël het kwade streng bestraft. En ja, er zit natuurlijk ook een cultuurkloof tussen onze tijd en 

die teksten. Culturen in die tijd waren nog veel meer getekend door de cirkel van geweld. Door wraak 

op wraak. Maar kunnen we nog iets met die teksten? Kunnen we nog iets met dat beeld van de 

Eeuwige? Wij hebben toch eerder een  beeld van de Heer dat hij liefdevol is, een Vader die zijn 

kinderen kent en hen vergeeft.  

Maar we moeten niet vergeten dat liefde hand in hand gaat met rechtvaardigheid. Dat is al zo in ons 

menselijke leven. Als je van je kind houdt, dan geef je het grenzen. Dat is goed voor een kind. De 

Hebreeuwse bijbel vertelt ons ook dat God rechtvaardig is. Zijn liefde en goedheid houden het niet 

uit met menselijk onrecht. De Heer heeft de mens geschapen om in liefdevolle zorg met elkaar te 

leven. En het gaat hem aan het hart als dat niet gebeurt. Ook in de wetten die God aan Israël gaf 

blijkt steeds hoe belangrijk gerechtigheid en solidariteit is. En zo moeten we oordeelsteksten ook 

duiden. Want achter die teksten zit Gods passie voor gerechtigheid. Zijn liefde voor alle mensen.  

Ja, uit die teksten blijkt ook dat God ons verantwoordelijk houdt, voor de keuzes die we maken. 

Oordeel in de bijbel is vaak niet veel anders dan de consequentie van de keuzes die mensen zelf 

maken. Als Ninevé zich niet bekeert, gaan ze als samenleving ten onder aan hun eigen onrecht.  

Narratief 
Daar loopt Jona dan door Ninevé. De stad wordt omschreven als een -voor die tijd- hele grote stad. 

En we weten ook dat Ninevé niet zo'n prettige stad was. Het was de hoofdstad van het Assyrische 

Rijk en de Assyriërs stonden bekend om hun excessieve wreedheid. Ninevé is in het verhaal eigenlijk 

een symbool voor het onrecht in de wereld. Even later als de koning van Ninevé oproept tot rouw en 

vasten, dan heeft hij het ook over het onrecht dat mensen doen. Het woord dat wordt gebruikt duidt 

voornamelijk op sociaal onrecht. In die samenleving zat het dus helemaal verkeerd. En daarom moet 

Jona daar zijn boodschap omroepen. Omdat de Assyriërs verantwoording moeten afleggen voor wat 

ze doen en niet doen.   

Berouw 
En dan, wat gebeurt er in die heidense stad, dat symbool voor het kwaad? De inwoners van Ninevé 

geloofden in God. Geloven. Ze vertrouwden zich toe aan de Heer. Ze geloofden dat Jona's boodschap 

waar was en geven daar meteen gevolg aan. Het is iets wonderlijks. Eigenlijk is dat al het eerste grote 

wonder van dit verhaal. Ninevé wordt hier zelfs een voorbeeld voor Israël.  

Wat er dan volgt is iets dat wij in het Westen niet zo goed kennen. Iedereen gaat in de rouw. Rouw, 

betekent hier in het westen dat je stil en in jezelf gekeerd bent. Verdriet is iets persoonlijks. Maar in 

die regio is rouw iets waar publieke expressie aan gegeven werd. Rouw komt hier met een vorm van 

zelfvernedering: ze kleden zich in boeteklederen, in zakken, staat er letterlijk en strooien as op hun 

hoofd. Nee, niet om God te vermurwen, maar om te laten zien dat hun rouw oprecht is. Zelfs de 

koning komt van zijn troon. Hij legt zijn kleed van waardigheid, zijn purperen mantel, af en gaat ook 

in de rouw. De hele samenleving is in rouw. Jong en oud. Zelfs dieren moeten eraan geloven en doen 

mee. Het vasten wordt tot in extremis doorgevoerd: er wordt zelfs niet gedronken.  

Wat moet dat verhaal voor de eerste hoorders in Israël ook confronterend zijn geweest. Ja, wie kent 

niet de verhalen van Israël. Daar is de trant anders. Daar wordt tegen God en zijn 

vertegenwoordigers gemopperd als het even niet zint in de woestijn. Daar dwaalt Israël steeds af 

naar andere goden. Ja, het verhaal wordt bewust gebruikt om dat contrast te maken.  



De reactie van Ninevé is totaal on-verwacht. Het laat zien dat Gods macht geen grenzen kent. Hij is 

de Heer van de hele aarde. Bij hem is niets onmogelijk. En dat is troostvol. Dit verhaal vertelt ons: bij 

God zijn alle dingen mogelijk.  

Vergeving 
Dat zien we in het vervolg. Want we lezen opnieuw de woorden ‘berouw’ en ‘omkeren’ maar nu 
toegepast op God. Dat is het tweede wonder van de tekst. Ninevé bekeert zich en schreeuwt om 
genade….en de Heer vergeeft hen. Uit genade, niet omdat ze zo goed zijn in boetedoening. Dat blijkt 
uit het vervolg van Jona.   
 
Het boek Jona legt het accent op Gods genade. Jona wil ons uit eigen ervaring vertellen hoe groot de 

liefde van de Eeuwige voor zijn schepping is. De Eeuwige wil Ninevé niet vernietigen, maar hen 

redden. Daarom klinkt oordeelsprofetie in het Oude Testament. Niet omdat er dan onvermijdelijk 

vernietiging aankomt. Maar om ten laatste de mensen die onrecht doen te waarschuwen. Dat 

onrecht hen in de afgrond brengt.  

God heeft berouw over het kwaad dat hij Ninevé wilde doen. De Eeuwige God is geen 

onveranderlijke God, hij staat actief in relatie tot ons mensen. Hij trekt zich er iets van aan hoe wij 

reageren. Zelfs als het gaat over die heidense stad Ninevé. En Gods genade is altijd groter dan we 

denken. Gods genade is zo groot dat hij mensen wil vergeven wanneer ze moedwillig voor het kwade 

kiezen. 

We zien hier lijnen die worden doorgetrokken in het Nieuwe Testament. Daar komt Gods genade 

voor mensen ten diepste tot uitdrukking, in het kruis van Jezus Christus. Hij is dé getuige van Gods 

genadige vergeving. Gemeente, in Ninevé dat waren geen lieverdjes, maar toch is de Heer genadig. 

Er zijn geen woorden voor dat wonder.  

Jona als devies 
Het verhaal van Jona 3 zet ons ook stil bij het feit dat de Eeuwige mensen verantwoordelijkheid voor 

wat ze doen. Hoe gaan wij dan om met de fouten die we maken? Hoe gaan wij om met het 

collectieve onrecht dat er gebeurt in de wereld. Onrecht, waar je misschien niet direct 

verantwoordelijk voor bent. Maar waar je indirect toch onderdeel van uitmaakt.  

Jona 3 vertelt ons echter nog veel meer over de breedte en diepte van Gods vergeving. En ook stelt 

ons confronterende vragen. Want als God hier Ninevé vergeeft, betekent het dat God de hele wereld 

wil vergeven. Dat de Eeuwige ook de grootste misdadigers een nieuwe kans wil geven. En dat wringt 

misschien wel bij ons. Want die verdienen het toch niet? Maar verdiende Ninevé het wel? God 

vergeeft Ninevé uit zijn genade. Natuurlijk, hij vraagt wel dat ze eerlijk zijn over wat ze gedaan 

hebben. Dat ze oprecht zijn en hun fouten inzien.  

In Zuid-Afrika werd na de apartheid de waarheids- en verzoeningscommissie opgericht. Men wilde de 

daders van de apartheid een kans geven op amnestie. Waarom? Om samen als samenleving verder 

te kunnen. De daders kregen amnestie, mits ze de waarheid vertelden over hun daden. Eerlijkheid, 

elkaar weer in de ogen kijken, dat kwam centraal te staan. Ik vond dat een mooie illustratie bij het 

verhaal van Ninevé. Voor hoe het motief van vergeving en verzoening een samenleving verder kan 

helpen. Dat de cirkel van geweld en haat doorbroken kan worden. Ja, dat die cirkel doorbroken is, 

door die Ene die zichzelf overgaf in de dood, onze Heer Jezus Christus. Ja, juist in de kerk is de plaats 

waar vergeving over ons leven uitgesproken wordt, ons wordt toegezegd. In de gemeente van Jezus 

Christus weten we waar we terecht kunnen met onze goede pogingen en onze fouten. In de 

gemeente mogen we steeds opnieuw beginnen.  

Nee, niet dat het altijd gemakkelijk is. U denkt misschien ook: Het klinkt, allemaal heel mooi, maar in 

de praktijk kun je niet altijd zomaar vergeven. Soms kan er tussen mensen zoveel kapot gaan, dat het 



onmogelijk lijkt om te vergeven. Maar daar is ook ruimte voor. Soms is er tijd nodig. Ja, soms kan het 

aangedane zo erg zijn dat je als mens niet tot vergeven komt. Maar het mooie is dat we ook daarin 

onszelf mogen overgeven aan de Eeuwige. Hij kent ons, ook de pijn die we geleden hebben. Het 

verhaal van Jona is niet bedoeld om dat te bagatelliseren. Maar het verhaal vertelt ons over de 

Eeuwige, over zijn barmhartigheid. Hij komt op voor mensen die onrecht is aangedaan.  

En zo mogen we dit verhaal meenemen. Het geeft ons kracht en stuurt ons ook in een bepaalde 

richting. Het stelt ons de ingewikkelde vragen. Maar dat alles zodat we meer zouden leven in 

verbondenheid met de Eeuwige God die barmhartig, genadig, geduldig en trouw is.  

Lof zij de Drieënige God, Vader, Zoon en heilige Geest!  

Amen.  

 


