49. Jona
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Jona 4:2b.


Hoe voel je je als iemand je vraagt om iets te doen wat je niet wilt? Geïrriteerd, boos,
verveeld, knorrig?



Weiger je wel eens iets te doen wat je moet je doen? Of doe je het toch, maar werk je tegen
en zeur je veel?



Hoe denk je dat God reageert als Hij iemand vroeg om iets te doen en die persoon probeert er
onderuit te komen?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
God zei Jona naar een stad in het buitenland te gaan, naar Nineve. Hij wilde dat Jona de mensen
daar ging vertellen over hun zonden en dat ze zich moesten bekeren. In plaats daarvan probeerde
Jona te vluchten van God. Hij ging aan boord van een schip dat naar Spanje zou gaan. Er stak een
hevige storm op en de bemanning werd bang. Jona dacht dat de storm zijn schuld was, omdat hij
ongehoorzaam was aan God. Hij zei dat de bemanning hem overboord moest gooien. De bemanning
dacht daar anders over, maar…
Lees nu samen Jona 1:15-17 en 3:1-10.

Wat er daarna gebeurde…
De vis spuugde Jona uit op het strand! Eenmaal veilig op het land, zei God opnieuw tegen hem dat hij
naar Nineve moest gaan. Tot zijn verbazing bekeerden de mensen zich toen hij tegen hen preekte.
Jona was boos op God, omdat Hij zo vergevingsgezind en genadig was voor deze buitenlanders!
Toen het heet werd zocht Jona de schaduw van een boom op. Maar de boom ging spontaan dood.
Jona werd nog bozer. God begreep niet waarom Jona zich zo druk maakte over een onbelangrijke
boom. Zou God zich niet druk mogen maken om de mensen van Nineve?

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 66 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Nineve Dit was een belangrijke stad in Assyrië (wat nu Irak is). Er stonden paleizen en bibliotheken.
De Assyriërs hadden een sterk leger en hun grote stad was een teken van hun macht en kracht.
Tijd Jona leefde waarschijnlijk rond de achtste eeuw voor Christus.
Wonderboom In Jona 4 gaf God een boom die snel groeide zodat Jona in de schaduw kon zitten. Het
kan een castor-olieplant zijn geweest (je kunt er een plaatje van vinden als je op het internet zoekt).
Dat is een snelgroeiende plant die grote bladeren heeft. (Maar God liet de plant hier wel heel snel
groeien!)

Probeer het uit
Denk jij dat God iemand kan vergeven die iets verschrikkelijks heeft gedaan? Zijn er mensen die Gods
vergeving niet verdienen? Dat is wat Jona dacht over de mensen van Nineve. Hij was niet blij toen
God hen vergeven wilde. God gaf wat ze niet verdienden: hij verhoorde hun gebeden en keerde de
stad niet om.
Gods genade is echt voor iedereen. Beantwoord de vragen in deze quiz om erachter te komen hoe
‘genadig’ jij bent
1. Iemand stoot per ongeluk de tas van je schouder in de gang op school.
a. Pak je je tas op en sla je de ander ermee om de oren?
b. Pak je je tas en loop je er mopperend mee weg?
c. Accepteer je de excuses?
2. Je beste vriend vertelt iedereen over jouw grootste blunder.
a. Vertel jij een nog grotere blunder van hem?
b. Waarschuw je hem dat je wraak neemt als hij het nog een keer doet?
c. Haal je je schouders op en lach je hartelijk mee?
3. Sommige kinderen die geloven in God of in Allah worden gepest.
a. Doe jij mee?
b. Negeer je het en doe je alsof je er niets mee te maken hebt?
c. Kom je voor ze op en zeg je tegen de pesters dat ze dat niet moeten doen?
4. Jouw kerk organiseert dat vrijwilligers ouderen bezoeken.

a. Wil jij je tijd daar niet aan verspillen?
b. Bied je je vrijwillig aan, maar ga je niet altijd?
c. Doe je er natuurlijk aan mee en maak je nieuwe vrienden?
5. Een goed doel houdt een collecte.
a. Geef jij niks?
b. Geef je wat kleingeld dat toch nog in je portemonnee zat?
c. Denk je erover na en geef je het geld dat je voor iets aan het sparen was?
Antwoorden:
Meestal a: Je moet eens goed bij jezelf nagaan hoe je Gods genade kunt laten zien aan anderen.
Meestal b: Je probeert het wel, maar je bent er nog niet.
Meestal c: Goed gedaan, je bent een echte genade-gever.

Praten met God
God kent je van binnen en van buiten. Vertel Hem wat je denkt en voelt.

