
Beste Bijbelstudieleider,

Als christelijke verenigingen in Enschede zal er weer een gezamenlijke kringavond plaatsvinden. 
Een mooie gelegenheid om je broeders en broedsters te ontmoeten en van elkaars gewoonten op 
een kringavond te leren.

Dit document is een handleiding voor een Bijbelstudie. Onderstaand materiaal kan gebruikt 
worden om een Bijbelstudie voor te bereiden. Ondanks dat er al enige voorbereidingswerk is 
verricht, vraagt deze handleiding nog aardig wat voorbereidingstijd van de Bijbelstudieleider. Ga 
dus niet alleen de gegeven vragen/opmerkingen langs, maar maak hier een eigen Bijbelstudie van!

We zullen tijdens deze Bijbelstudie met elkaar praten over het luisteren naar Gods wil. Hiervoor 
zullen we samen naar een gedeelte van het leven van Jona kijken.

Succes met de voorbereidingen en een gezegende avond gewenst!

Thea van der Zon (Kringco RSK)

Gods wil in ons leven
Bijbelgedeelte: Jona 1

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 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 bijvoorbeeld 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.

Jona 1

God zet Jona, zijn dienstknecht op z´n plaats. God maakt hem geschikt om een instrument te zijn, 
waardoor Hij niet-gelovigen kan bereiken. Jona vond zijn eigen wil belangrijker dan Gods wil. 
Maar God leert hem dat het anders moet.

Het is handig om op kring eerst kort wat achtergrondinformatie over het boek Jona te geven. Het 
verhaal is misschien wel overbekend, maar de achtergrond waarschijnlijk wat minder. Gebruik 
daarom bovenstaande achtergrondinformatie om de Bijbelstudie voor te bereiden. Hieronder nog 
enkele aanwijzingen specifiek over Jona 1.

Observatie:
– Let op het steeds terugkerende woordje `bang´. Het verschuift langzaamaan van inhoud: 

eerst angst voor de storm (vs 5), dan vrees voor de straf (vers 10), en tenslotte diep ontzag 
voor God (vs 16).

– Een belangrijk signalerend woord in dit gedeelte is `maar´ (vers 3,4,5 en 13).
– Vers 3: De redenen van Jona zijn onduidelijk. Er staat alleen dat hij de verkeerde richting 

ingaat.
– Vers 13 en 14: Let eens op de eerste reactie van de mannen, toen Jona zei dat ze hem 

overboord moesten gooien.

Interpretatie:
– Het is belangrijk om je zo goed mogelijk te verplaatsen in Jona. Waarom wilde Jona niet 

naar Ninevé? Vanwege het feit dat Assyrië een vijand was, of wilde hij niet zo´n boodschap 
brengen?

– In die tijd betekende de reis van Jafo naar Tarsis nogal wat. Jona betaalde een reis van een 
half jaar!

– Het lichter maken van het schip kan op twee manieren vertaald worden: 1. veiligheid 
verhogen, maar ook 2. goederen offeren om afgoden gerust te stellen.

– Als je dieper in wil gaan op het `werpen van het lot´ (vers 7), zie dan onder andere Leviticus
16:7-10 en Handelingen 1:21-26. Wat is daarvan de bedoeling? Het is wel fascinerend hoe 
God het toeval gebruikt.

– Besef goed hoe de situatie voor Jona in vers 12 was. Wij kennen allemaal de goede afloop 
van het verhaal, maar Jona toen niet!

– Vers 14 + 16: Je kan nadenken over hoe het `roepen´ van de mannen tot de Heer op te vatten
is.

Toepassing:
– Vers 2: Stijgt nu de boosheid van de wereld ook op tot God? (Het kwaad dat ze daar doen is

ten hemel schreiend). Hoe zal God nu over de wereld denken?
– Vers 4: God reageert op Jona´s handelen d.m.v. een storm. Je kunt vragen of het nog steeds 

te ervaren is dat God reageert op verkeerde handelingen van mensen.
– Vers 6: Dit vers lijkt enorm op het verhaal dat Jezus in de storm sliep op een bootje en Zijn 

discipelen bang waren (Marcus 4:35-41).
– Opmerkelijk is het dat Jona niet gaat bidden in de storm. Stelling: `Ongehoorzaamheid aan 

God leidt tot onvermogen om te bidden´.
– Vers 12: Kennen wij momenten waarin we volop bewust zijn dat we zonder God niks waard 

zijn (alleen de dood)?



– Waarin kunnen wij voor God wegrennen? Zijn er plaatsen en momenten waar we zonder 
God denken te zijn? Kiezen we weleens bewust tegen God. Roept hij je ook terug?

– Je kunt ook in de groep gooien hoe ons enthousiasme voor God is om voor Hem te leven en 
in alles Zijn wil te doen.

– Bespreek de uitwerking die Jona had op de mannen in de boot, ondanks dat hij op de 
verkeerde plek is (vers 14 + 16)

– Vinden we Gods wil belangrijker in ons leven dan onze eigen wil? (God liefhebben boven 
alles..., Ga heen en verkondig...)

– Mag je het van het moment en de plaats laten afhangen of je je geloof meer of minder uit?


