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141. Bijbelstudie over

A PROFEITI YONA - DE PROFEET JONA
YONA HANAVI

aybnh hnvy
Deel 1: De ontrouw van Jona
In de middagdienst (hxnm Min’cha) van de Grote Verzoendag (rvpk ,vy Yom Kipur), wordt in
de synagoge op plechtige wijze het gehele boek Jona (hnvy9rpc Sefer Yona) gelezen, het
verhaal van een ongehoorzame profeet en een zondige heidense stad, het verhaal van inkeer,
berouw, verootmoediging en bekering, het verhaal van G’ds genade en barmhartigheid:
“Het woord van de Eeuwige kwam tot Yona [Jona], de zoon van Amitai [Amittai]: Maak u op, ga
naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor Mijn
aangezicht. Maar Yona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht van
de Eeuwige, en hij ging naar Yafo en vond een schip, dat naar Tarsis zou gaan; hij betaalde de
vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan, weg van het aangezicht
van de Eeuwige. Maar de Eeuwige wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware
storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. De schepelingen werden
bevreesd en riepen ieder tot zijn G’d, en zij wierpen de lading die in het schip was, in zee om
het daardoor lichter te maken. Yona echter was in het ruim van het schip afgedaald, en hij had
zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. En de gezagvoerder kwam bij hem
en zeide tot hem: Hoe kunt gij zo vast slapen! Sta op, roep tot uw G’d, misschien zal die G’d
onzer gedenken, zodat wij niet vergaan. En zij zeiden tot elkander: Komt, laat ons het lot
werpen, opdat wij te weten komen door wiens schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en
het lot viel op Yona. Toen zeiden zij tot hem: Deel ons toch mee, door wiens schuld dit onheil
ons treft; wat is uw bedrijf en vanwaar komt gij, wat is uw land en van welk volk zijt gij? En hij
zeide tot hen: Ik ben een Hebreeër en ik vrees de Eeuwige, de G’d des hemels, die de zee en
het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees en zij zeiden tot hem:
Wat hebt gij toch gedaan? Want die mannen wisten, dat hij op de vlucht was, weg van het
aangezicht van de Eeuwige, want dat had hij hun medegedeeld. En zij vroegen hem: Wat zullen
wij met u doen, opdat de zee ophoude tegen ons te woeden, want de zee wordt hoe langer hoe
onstuimiger. Hij antwoordde hun: Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden
tegen u te woeden. Want ik weet, dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken.
Maar de mannen roeiden om het schip weer aan land te brengen, doch zij waren daartoe niet in
staat, omdat de zee hoe langer hoe onstuimiger tegen hen werd. Toen riepen zij tot de Eeuwige
en zeiden: Ach, Eeuwige, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man en leg geen
onschuldig bloed op ons, want Gij, Eeuwige, hebt gedaan gelijk U behaagde. Daarna namen zij
Yona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden. En de mannen vreesden
de Eeuwige met grote vrees, en zij slachtten de Eeuwige een offer en deden geloften. En de
Eeuwige beschikte een grote vis om Yona in te slokken; en Yona was in het ingewand van de
vis drie dagen en drie nachten. En Yona bad tot de Eeuwige, zijn G’d, uit het ingewand van de
vis. Hij zeide: Ik riep uit mijn nood tot de Eeuwige en Hij antwoordde mij; uit de schoot van het
dodenrijk schreeuwde ik, Gij hoordet mijn stem. Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart
der zee, en een waterstroom omving mij; al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen.
En ik, ik zeide: verstoten ben ik uit uw ogen, zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen?
Wateren omringden mij, zij bedreigden mijn leven, de diepte omving mij, met zeewier was mijn
hoofd omwonden. Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer; de grendelen der aarde waren
voor altoos achter mij. Toen trokt Gij mijn leven uit de groeve omhoog, o Eeuwige, mijn G’d!
Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Eeuwige, en mijn gebed kwam tot U in uw
heilige tempel. Zij die nietige afgoden dienen, geven Hem prijs, die hun goedertieren is. Maar ik,
met lofzegging wil ik aan U offeren; wat ik beloofd heb, wil ik betalen; de redding is van de
Eeuwige. En de Eeuwige sprak tot de vis en deze spuwde Yona uit op het droge. Het woord
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van de Eeuwige kwam ten tweeden male tot Yona: Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad,
en breng haar de prediking, die Ik tot u spreken zal. Toen maakte Yona zich op en ging naar
Nineve, overeenkomstig het woord van de Eeuwige. Nineve nu was een geweldig grote stad,
van drie dagreizen. En Yona begon de stad in te gaan, een dagreis, en hij predikte en zeide:
Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd! En de mannen van Nineve
geloofden G’d en riepen een vasten uit en bekleedden zich, van groot tot klein, met
rouwgewaden. Toen het woord de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde
zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. En men riep uit en
zeide in Nineve op bevel van de koning en van zijn groten: Mens en dier, runderen en schapen
mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. Zij moeten gehuld zijn in
rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot G’d roepen en zich bekeren, een ieder van zijn
boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie weet, G’d mocht Zich omkeren en
berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen G’d zag
wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het G’d over het kwaad dat
Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet. Maar dit mishaagde Yona ten
zeerste en hij werd toornig. En hij bad tot de Eeuwige en zeide: Ach, Eeuwige, heb ik dat niet
gezegd, toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te
vluchten, want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig G’d zijt, lankmoedig, groot van
goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad. Nu dan, Eeuwige, neem toch mijn leven
van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. Maar de Eeuwige zeide: Zijt gij terecht
vertoornd? Yona nu was buiten de stad gegaan en had zich ten oosten van de stad neergezet;
hij had daar voor zich een hut gebouwd en was daaronder gaan zitten in de schaduw, totdat hij
zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Eeuwige G’d beschikte een wonderboom, die
boven Yona opschoot om tot schaduw te zijn boven zijn hoofd, ten einde hem van zijn
misnoegdheid af te brengen. En Yona verheugde zich zeer over de wonderboom. Maar de
volgende dag, bij het aanbreken van de morgenstond, beschikte G’d een worm, die de
wonderboom stak, zodat deze verdorde. En het geschiedde, zodra de zon opging, dat G’d een
gloeiende oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Yona, zodat hij amechtig
neerzonk en wenste dat hij sterven mocht, zeggende: Het is mij beter te sterven dan te leven.
Maar G’d vroeg Yona: Zijt gij terecht vertoornd over de wonderboom? En hij antwoordde:
Terecht ben ik vertoornd, ten dode toe. Toen zeide de Eeuwige: Gij wildet de wonderboom
sparen, waarvoor gij u geen moeite hebt gegeven en die gij niet hebt doen groeien, die in een
nacht is ontstaan en in een nacht is vergaan. Zou Ik dan Nineve niet sparen, de grote stad,
waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen
hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee?”
Surinaams: “Now a wortu fu Masra ben kon na Yona, a manpikin fu Amitai taki: Opo, go na
Nineve, a bigi foto dati, èn bari gersi en; bikasi den ogridu ben opo kon te na Mi fesi. Ma Yona
ben opo lon go na Tarsis, fu lowe fu a fesi fu Masra, en a ben go na Yafo, èn a ben feni wan sipi
disi ben go na Tarsis, èn so a ben pai en moni, èn a ben saka go na ini fu go nanga den na
Tarsis, komopo fu a fesi fu Masra. Ma Masra ben seni wan bigi winti go na a se, èn a bigi winti
ben naki a se so dati a ben gersi leki a sipi ben sa broko pis’pisi. Dan ala den botoman ben
frede, èn ibri man ben begi na en gado, èn den ben teki den lai na ini a sipi, trowe na ini a se fu
meki a sipi kon moro lekti. Ma Yona ben saka go na inisei fu a sipi; èn na drape a ben didon, èn
a ben fadon na wan dipi sribi. So a kapten fu a sipi ben kon taki gi en taki: Fa yu kan sribi so!
Opo, begi na yu Gado, èn kande Gado sa prakseri wi so dati wi no abi fu sungu. En den ben
miti mofo makandra taki: Kon, meki wi trowe lot, fu wi kan sabi suma ben meki so wan ogri miti
wi. So den ben trowe lot, èn a lot ben fadon na Yona. Dan den ben taki gi en taki: Taigi wi, wi
begi yu, fu san’ede a ogri disi ben miti wi. Sortu wroko yu de du? Pe yu komopo? Sortu kondre
de fu yu? En sortu pipel na yu? En a ben taki gi den taki: Mi de wan Hebreeër suma, èn mi de
frede Masra, a Gado fu heimel, disi ben meki a se nanga a drei gron. Dan den man ben frede
tumusi, èn den ben aksi en taki: Fu san’ede yu ben du disi? Bikasi den man ben sabi dati a ben
lowe fu a fesi fu Masra, bikasi a ben taigi den dati kaba. Dan den ben taki gi en taki: San wi sa
du nanga yu, fu a se kan bedari gi wi? Bikasi a se ben kon moro takru nanga bigi skwala. En a
ben taki gi den taki: Teki mi èn fringi mi trowe na ini a se; dan a se sa bedari gi un, bikasi mi
sabi dati a bigi winti disi ben kon na un tapu fu mi ede. Toku den man ben pari so tranga leki
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den ben man fu tyari a sipi go na syoro; na den no ben man, bikasi a winti ben naki a sipi moro
tranga ete. Fu dat’ede den ben begi na Masra, èn den ben taki: Wi begi Yu, o Masra, wi begi Yu,
no meki wi sungu fu a man disi ede, èn no poti brudu sondro fowtu na wi tapu, bikasi Yu, o
Masra, ben du so leki Yusrefi ben feni bun. En den ben teki Yona èn fringi en go na ini a se, èn
a se ben bedari. Dan den man ben frede Masra nanga bigi frede, èn den ben meki wan ofrandi
gi Masra, èn den ben meki sweri. Now Masra ben seni wan bigi fisi fu swari Yona. En Yona ben
de na ini a fisi bere dri dei nanga dri neti langa. Dan Yona ben begi na Masra en Gado na ini a
fisi bere. En a ben taki: Mi ben bari bikasi fu mi pina ede, èn mi ben krei na Masra, èn A ben
yere mi; komopo fu a bere fu dedekondre mi ben krei, èn Yu ben yere mi stem. Bikasi Yu ben
trowe mi na ini a dipi, na mindri fu den se; èn den frudu ben lontu mi; ala Yu skwala ben abra
pasa mi. Dan mi ben taki: Den ben trowe mi komopo fu Yu ai; toku mi sa luku agen na Yu santa
tempel. Den watra ben de lontu mi te leki mi sili; den dipi presi ben tapu mi lontu, èn den segrasi
ben domlu mi ede. Mi ben saka go na ondro na a futu fu den bergi; grontapu nanga en portu
ben lontu mi fu têgo; ma toku Yu ben puru mi libi konopo fu a grebi, o Masra mi Gado. Di mi sili
ben flaw na mi ini, mi ben memre Masra; èn mi begi ben kon na Yu na ini Yu santa tempel. Den
suma disi de dini den falsi gado, den libi den eigi sari-hati. Ma mi sa meki ofrandi gi Yu nanga a
stem fu grantangi; mi sa pai a sani disi mi ben sweri. Ferlusu komopo fu Masra. En Masra ben
taki na a fisi,en a ben spiti Yona puru na tapu drei gron. En a wortu fu Masra ben kon na Yona
di fu tu leisi taki: Opo, waka go na Nineve, a bigi foto dati, èn preiki gi den san Mi sa taigi yu. So
Yona ben opo, èn a ben waka go na Nineve so leki Masra ben taki. Now Nineve ben de wan
tumusi bigi foto; a teki dri dei langa fu waka lontu en. En Yona ben bigin fu go na ini a foto wan
dei waka, èn a ben bari taki: Ete fo tenti dei, èn Nineve sa broko saka. So a pipel fu Nineve ben
bribi Gado, èn den ben meki wan faste, èn den ben weri low-krosi, a moro bigi wan te leki a
moro pikinwan fu den. Bikasi a boskopu ben doro na a kownu fu Nineve, èn a ben opo fu en
kownu-sturu, èn a ben puru en moi kownu-krosi, èn a ben weri low-krosi èn a ben sidon na tapu
wan hipi asisi. En a ben meki den bari èn skrifi disi leki wan boskopu fu a kownu nanga den
fesiman na ini Nineve taki: No wan libisuma efu meti, den kaw nanga skapu, abi pasi fu tesi
iniwan sani; den no sa nyan efu dringi watra; ma meki libisuma nanga meti weri low-krosi, en
bari tranga na Gado; iya, meki den drai ibriwan, èn komopo fu en takru pasi, èn fu a ogridu disi
de na ini den anu. Suma kan sabi efu Gado sa drai, èn sori sari-hati, èn libi En faya hati bron, fu
A no figi wi puru. En Gado ben si den wroko, dati den ben drai komopo fu den takru pasi; èn
Gado ben sori sari-hati fu a ogri disi A ben taki dati A ben sa du nanga den, èn A no ben du dati.
Ma Yona no ben lobi san ben pasa sref’srefi, èn a ben kisi bigi hatibron. En a ben begi na
Masra, èn a ben taki: Mi begi Yu, o Masra, mi no ben taki fu disi di mi ben de na ini mi kondre
ete? Fu dat’ede mi ben lowe go na Tarsis, bikasi mi ben sabi dati Yu de wan Gado fu gnade
nanga sari-hati, wan Gado disi no de kisi hatibron es’esi, èn wan Gado disi sori bigi bun-hati; èn
wan Gado disi kenki En prakseri, fu no du takru. Fu dat’ede, o Masra, now mi begi Yu fu teki mi
libi puru fu mi, bikasi a de moro bun gi mi fu dede leki fu libi. Dan Masra ben taki: Yu de du bun
fu kisi hatibron? So Yona ben go na dorosei komopo fu a foto, èn a ben sidon na a owstusei fu
a foto, èn drape a ben meki wan pikin tenti gi ensrefi, èn a ben sidon na en ondro na wan kowru
presi, fu si san sa pasa nanga a foto. En Masra Gado ben meki wan wondru-bon, èn a ben meki
en komopo abra Yona, fu a sa meki wan kowru-pe na tapu en ede, fu puru en fu en sari-hati. En
Yona ben abi tumusi bigi prisiri bikasi fu a wondru-bon ede. Ma fruku mamanten wan dei moro
lati, Gado ben seni wan woron fu nyan a bon so dati a ben kon drei. En a ben pasa so dati di a
son ben opo, Gado ben seni wan tranga owstuwinti kon, èn a son ben faya na tapu a ede fu
Yona so dati a ben flaw, èn na ini en hati a ben wani dede, èn a ben taki: A de moro bun fu mi
musu dede leki fu tan na libi. Ma Gado ben aksi Yona taki: Yu du bun, fu kisi hatibron fu a bon
ede? En a ben piki taki: Mi du bun fu kisi hatibron, te leki dede srefi. Dan Masra ben taki: Yu
ben abi sari-hati gi a bon, ma yu no ben wroko fu en, èn yu no ben meki en gro; a ben konopo
na ini wan neti èn a ben dede na ini wan neti: En Mi no sa kibri Nineve, a bigi foto dati, pe moro
leki wan hondro nanga twenti dusun suma de libi disi no sabi den leti anu efu den kruktu anu;
èn furu kaw de tu?”
Hindoestaans: “Ek din Prabhu Amitai ke beta Yona se bolis: Tu apane ke tayár kar aur barka
sahar Nineve me ja. Ham ján gaili hai ki huwa ke manai log bahut kharábi kare hai. Usabse
batáw ki ulog saja páwe láik hai. Baki Yona apane ke tayár karis Prabhu ke sámne se dusar or
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me Tarsis sahar bháge khátin. U Yafo sahar gail aur huwa par ekgo jaháj páis jaun Tarsis ját.
Tab u paisa bharke jaháj log ke sanghe huwa jái lagal. Aisane u Prabhu ke sámne se cal gail.
Tab Prabhu ek jabarjast hauwa samundar par láis aur janáil ki jaháj cutat. Tab jaháj log deráil
aur sabhan ápan ápan bhagwán ke goharáis háth dewe khátin. Tab ulog sab mál páni me big
deis jaháj auro halluk kare khátin. Baki Yona ekdam se nicce cal gail raha aur khub sutale me
raha. Tab jaháj ke barkwa okar lage áil aur bolis: Tu káhe ke sutal báte? Uth aur ápan bhagwán
se prátna kar. Sáit u hamlogke sári karke bacái leiga, nahi to hamlog dub jái k’hoi. Etane me
ekwan bolis: I sab kekar kasur hai? Áw hamlog báji lagáike dekhab hamlog kekar kasur dwára i
musibat me paral báti. Usab cinha bigis aur Yona kasurwár nikaral. Tab usab ose puchis: Tu
kaun kám kare hai? Káha se áwe hai? Tu kaun des aur játi me ke báte? Hamlogse batáw. Tab
u bolis: Ham Hebar ke játi me ke báti aur ham swarag ke Prabhu Parmeswar ke mánila. U to
samundar aur jamin banáis hai. Aur jab u usabse batáis ki u Prabhu ke sámne se bhagal hai,
tab sabhan bahut deráil aur ose puchis: Tu ka karle hai? Samundar ke halfa hardam auro jabar
howat raha. Tab usab ose puchis: Hamlog tose ka kari jeme samundar astil howe? Tab u bolis:
Ham jánila ki hamár kasur se tulog i barka hauwa ke bic me phasal báte. Ohi se tulog hamme
leike aur samundar me phek de, tab samundar astil hoi jáiga. Baki ádmi log khewe lagal jaháj
jhur jagaha lage lejái khátin. Jaise tem pás howat raha, taise samundar auro jabarjast howat
raha aur usab jaháj na khewe páis. Tab ulog Prabhu ke goharáis aur bolis: Prabhu ji, jab
hamlog i ádmi ke jiwan ek balidán ghat debe, tab hamlogke na maran deiho. Jab u kasuri na
rahi, tab hamlogke jánmarwa ghat na marihe. Áp to Prabhu báto aur jaun cij mango hai, taun
karo hai. Tab usab Yona ke utháike phek deis aur samundar astil hoi gail! Tab jaháj log Prabhu
ke bahut bisál mánis. Usab okar khátin balidán karis aur kuch wáda karis. Etane me Prabhu ek
barka machri Yona ke lage patháis oke lil lewe khátin. Aur Yona tin rát aur tin din machri ke pet
me raha. Tab Yona machri ke pet me se Prabhu Parmeswar se prátna kare lagal. U bolis: Jab
ham musibat me rahili, tab Prabhu ke goharaili aur u sunis. Bolis: Ham ápke maral manai ke
jagaha me se goharaili hamme bacáwe khátin. Tab áp hamár áwáj sunlo. Áp hamme gahir
samundar me big dewailo rahilo. Sab alang se barka halfa hamme márat raha. Tab ham socli:
Áp hamme na mánge hai dekhe. Ab ham kabhi na ápke pawitr mahal phin se dekh pábe. Páni
hamme sagaro se gheris raha aur hamár jiwan khatara me raha. Ham samundar me ekdam se
nicce rahili. Samundar me ke ghás hamár mur me laptiál raha. Ham etana gir gaili ki ham kabhi
na uppar jaiti. Tab Prabhu Parmeswar ji, áp hamár jiwan maut me se bacailo aur hamme jaise
kabar me se uppar ghiclo. Bas jab ham mare par rahili, tab ham Prabhu ke yád karli aur hamár
prátna ápke pawitr mahal me sunáil. Bolis: Je je nakli bhagwán ke máne hai, usab Prabhu ke
bhalái na mánge hai. Baki ham ápke dhanbád deila aur balidán karab. Jaun cij ham wáda karli
hai, oke ham pura karab. Prabhu to hamme bacáis hai. Tab Prabhu machri se bolis oke jhur
jagaha par ugale ke. Aur u aisane karis. Tab Prabhu Yona se phin se bolis: Tu apane ke tayár
kar aur barka sahar Nineve me ja. Aur jaise ham tose batáb, oisane huwa ke manai log se
parcár karihe. Yona tayár bhail aur gail. Nineve ek bahut barka sahar raha. U sahar tin din me
calke dekh sakat rahile. Tab Yona sahar me pahucal aur ek din bhar calke manai log se jor se
bolis: Cális roj auro, tab Nineve nás karal jáiga! Tab huwa ke manai log i Parmeswar ke bát
biswás karis. Usab salláh karis roja ki to bhukha rahe ke. Aur chota se barka talak manai logan
marni ke kapra pahinis. Tab jab Nineve ke rája i bát sunis, tab u udási ke máre ápan gaddi par
se uthal aur ápan uppar ke kapra utárke marni ke kapra pahinke jamin par baith gail. U aur okar
mantri log sahar bhar me ailán karwáis ki: Sab manai, gái-goru, bhera ki to cáhe jaun janáwar
log ke na cáhi kuch khái aur piye ke. Janáwar log ke na caráw ki to piyáw. Ádmi aur janáwar log
ke cáhi marni ke kapra pahine ke. Sab koi ke cáhi Parmeswar ke jor se prátna kare ke aur ápan
páp pastáike ápan kharáb rasta chor dewe ke. Tab sáit Parmeswar ápan man badali aur ápan
gussa chor dei aur hamlogke na nás kariga. Tab jab Parmeswar dekhis kaise usabhan ápan cál
calan badalis, tab u faisala karis usabke nás na kare ke. I bát Yona ke tanko na accha lagal aur
u gussáil. Tab u prátna kare lagal aur bolis: He Prabhu, jab ham abbe ápan des me rahili, tab
se ham i bát jánat rahili. Ohi se ham mángat rahili Tarsis sahar bháge. Ham to jánat rahili ki áp
na mángo hai manai log ke saja dewe. Áp usabke dáya aur bhalái karlo hai. Ápke na accha
lage hai usabke nás kare ke, baki áp ulogke páp ke chama deilo hai. Prabhu, bestar hamme
maran deiho. Mar jái ke hamár khát auro accha hai. Tab Prabhu bolis: Tor kaun hak hai gussái
khátin? Etane me Yona sahar ke bahare purab kait cal gail raha. Huwa par u ekgo marai banáis.
Tab u ekar nicce cháhi me gail baithe dekhe khátin ki sahar se ka hoiga. Tab Prabhu
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Parmeswar ekgo acambho wála per utpan karis oke auro cháhi dewe ke aur oke khusiáli
pahucáwe ke. I Yona ke bahut accha lagal! Baki jab saber bhail, tab Parmeswar ekgo kirwa se
perwa ke sor khawái dharis. Tab u jhurái gail. Tab jab suruj aur tej howe lagal, tab Parmeswar
purab kait se garam hauwa láis. Aur khub ghám Yona ke muri par máris. Tab u aphanáike gir
paral aur bolis: Bestar hai ki ham mar jái. Baki Parmeswar ose puchis: Tor kaun hak hai perwa
ke báre me gussái khátin? Tab u bolis: Ji ha, ham etana gussa me báti ki ham mar sakila! Tab
Prabhu bolis: Acambho wála per ke tu na utpan karle hai aur okar sewa bhi na. Perwa ek din
me bhail aur ohi din me mar gail. Tabbo tu na mángat rahile ki u mare. Tab ham káhe ke
Nineve sahar ke nás kari? Huwa par to ek sau bis hajár se jáda larkan aur bhi dher janáwar hai.
Aur usabke to kuch kasur na hai.”
Javaans: “Ing sawijining dina Pangéran ngandika marang Yona ben Amitai mengkéné: Lungaa
menyang Ninewé, kutha sing gedhé kuwi, lan ana ing kono ngramala. Aku pirsa gedhéning
pialané kutha kuwi. Nanging Yona ora menyang Ninewé, malah arep lunga menyang Tarsis,
nyingkiri dhawuhé Pangéran. Yona budhal menyang Yafo lan ana ing kono olèh prau sing arep
mangkat menyang Tarsis. Bareng wis mbayar ongkosé banjur munggah ing prau, bebarengan
karo para penumpang prau mau. Yona adoh saka ngarsané Pangéran. Nanging Gusti Elohim
banjur nekakaké prahara ing segara. Saking gedhéné nganti prau mau kaantyam déning
bebaya. Para kelasi padha wedi banget lan sambat-sambat njaluk tulung marang déwa
sesembahané dhéwé-dhéwé. Lan supaya ngurangi bebaya kèrem, wong-wong banjur padha
mbuwangi momotané prau. Déné Nabi Yona wis medhun ing péranganing prau sing ngisor
dhéwé, banjur saré kepati. Nabi Yona banjur diparani kaptèné prau, karo matur mengkéné: Lho,
kénging menapa panjenengan koksaré kémawon? Kula aturi wungu lan ndedonga dhateng
Elohim panjenengan nyuwun pitulunganipun. Saged ugi tuwuh welasipun dhateng kita lan
milujengaken gesang kita. Para kelasi padha rerasanan: Ayo padha gawé undhi, supaya ngerti
sapa sing sejatiné marakaké kita padha kaantyam ing bebaya iki. Banjur padha gawé undhi lan
undhi mau tiba Yona. Mulané banjur matur marang Nabi Yona: Panjenengan kalepatan menapa?
Panjenengan nglampahi menapa wonten ing ngriki? Panjenengan saking negari pundi lan
bangsa menapa? Kula menika tiyang Ibrani, mengkono wangsulanè Nabi Yona. Kula ngabekti
dhateng Elohim ingkang nitahaken langit, bumi lan seganten. Yona nyritakaké enggoné mlayu
saka ngarsané Pangéran. Para kelasi padha wedi banget, banjur matur marang Nabi Yona
mengkéné: Tindak panjenengan menika lepat sanget! Praharané saya suwé saya mundhak
gedhé. Mulané para kelasi banjur matur marang Nabi Yona: Seketyanipun kadospundi,
panjenengan kedah kula menapakaken, supados prahara menika sirep? Wangsulané Nabi
Yona: Prayoginipun kula sampéyan butyal dhateng seganten kémawon, mangké praharanipun
badhé tumunten sirep. Sebab menika sedaya rak mergi saking lepat kula, temah sampéyan
ngantos sami katempuh ing prahara kados mekaten. Para kelasi ngudi supaya prauné bisa
ndharat, banjur padha ngetog karosan ndhayung prauné. Nanging praharané saya mundhak
gedhé lan prauné kompal-kampul ora bisa maju utawa mundur. Mulané padha ndedonga karo
nyuwara sora: Dhuh Pangéran, kawula mugi sampun ngantos Paduka ukum pejah mergi saking
nyawanipun tiyang menika, awit kedadosan menika sedaya pinangkanipun saking Paduka
piyambak. Sawisé mengkono Nabi Yona nuli dijunjung lan diuntyalaké ing segara. Sanalika
praharané banjur sirep. Merga saka kaanan mau wong kabèh padha wedi banget marang
Pangéran, mula banjur padha nyaosaké kurban lan janji arep ngabekti marang Pangéran.
Pangéran banjur nekakaké iwak gedhé; iwak mau nguntal Nabi Yona. Nabi mau ana ing
sajroning wetengé iwak kuwi lawasé telung dina telung bengi. Ana Ing sajroning wetengé iwak
mau Nabi Yona ndedonga marang Pangéran Elohim mengkéné: Ing salebeting kasangsaran
kawula sesambat dhateng Paduka, dhuh Elohim, sarta Paduka inggih nunten paring wangsulan.
Saking tengahing donyanipun tiyang pejah kawula nyuwun tulung, lan Paduka inggih nunten
miyarsakaken. Kawula Paduka butyal dhateng panggènan ingkang lebet, ngantos dumugi ing
dhasaring seganten. Kawula kinepung ing toya, Paduka ndhatengaken alun lan ombak ageng,
sami ngurugi kawula. Rumaos kawula: Kawula sampun kasingkiraken saking ngarsa Paduka,
lan mboten badhé sumerep Pedaleman Paduka malih. Kawula sampun kleleb ing toya lan
badan kawula sekojur sampun teles sedaya; kawula sampun kapendhem wonten ing seganten,
lan sirah kawula sampun ginubed déning rumput seganten. Kawula sampun ambles dumugi ing
dhasaripun gunung-gunung, lan mlebet ing negari ingkang gapuranipun kakantying ing
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selaminipun. Nanging Paduka, dhuh Elohim, sampun ngentas kawula saking tengahing
seganten, mila kawula gesang. Nalika kawula kraos kados-kados nyawa kawula sampun badhé
ityal, kawula lajeng ndedonga dhateng Paduka, dhuh Elohim, lan saking Pedaleman Paduka
ingkang sutyi. Paduka miyarsakaken atur kawula. Tiyang ingkang nyembah dhateng brahala
ingkang tanpa gina, menika sami nilar kasetyanipun dhateng Paduka. Nanging kawula badhé
memuji ngluhuraken asma Paduka. Paduka badhé kawula saosi kurban; sarta kawula badhé
ngluwari janji kawula. Keslametan kuwi asalé saka Pangéran!” Pangéran banjur ndhawuhi iwak
mau, lan Nabi Yona diwutahaké ana ing dharatan. Gusti Elohim banjur ngandika kaping
pindhoné marang Nabi Yona. Pangandikané: Lungaa menyang Ninewé, kutha gedhé kuwi lan
wartakna pangandika sing wis Dakparingaké marang kowe. Nabi Yona ngèstokaké
pangandikané Pangéran, banjur budhal menyang Ninewé, kutha sing jembaré yèn ditrabas
lakon telung dina. Yona banjur mlebu ing kutha mau, lan sawisé mlaku sedina muput banjur
wiwit medhar pangandika: Sajroné patang puluh dina Ninewé bakal katumpes! Wong Ninewé
ngandel karo pangandikané Elohim mau, mula padha mutusaké yèn saben wong kudu pasa;
kabèh, gedhé tyilik padha nganggo bagor, kanggo nélakaké yèn padha nlangsani dosa-dosané.
Bareng Sang Prabu ing Ninewé mireng bab mau kabèh, banjur tedhak saka dhamparé, nyopot
jubahé, nuli ngagem ageman bagor, sarta nglésod ana ing awu. Panjenengané banjur ngutus
utusan ngumumaké marang wong Ninewé kabèh mengkéné: Iki dhawuhé Sang Prabu lan para
penggedhé abdiné: Aja ana wong sing mangan apa-apa; ya sakèhé wong, ya sakèhé sapi lan
wedhus ala padha mangan utawa ngombé. Manungsa lan kéwan kudu padha nganggo bagor.
Lan saben wong kudu nyenyuwun temenan marang Pangéran lan kudu ninggal penggawéné
sing ala. Muga-muga merga saka mengkono Pangéran santun penggalihé, lan murungaké
kersané enggoné bakal nekakaké paukuman, sarta kita bakal padha ora nemahi mati! Gusti
Elohim mirsani apa sing padha ditindakaké déning wong-wong Ninewé mau, yakuwi enggoné
padha marèni nindakaké penggawé ala. Mulané Panjenengané santun penggalihé, ora sida
mbendoni wong Ninewé, kaya sing wis didhawuhaké. Nabi Yona ora seneng banget karo
lelakon mau, mula banjur nepsu. Sarta banjur ndedonga, unjuké: Dhuh Pangéran,
sadèrèngipun bidhal saking griya, kawula rak sampun matur, bilih Paduka mesthi badhé
tumindak mekaten? Pramila kawula badhé mlajeng dhateng Tarsis! Kawula mangertos bilih
Paduka menika Elohim ingkang sipat mirah lan asih-mirma, sabar, welasan, sarta tansah kersa
santun penggalih lan mboten lajeng ngukum. Sarèhné mekaten, dhuh Elohim, kawula aluwung
kapundhuta kémawon. Langkung saé pejah, ketimbang gesang. Paring wangsulané Pangéran:
Enggonmu nepsu kuwi apa maton? Nabi Yona banjur metu saka kutha kono, lunga menyang
sawétané kutha, banjur lungguh. Ana ing kono Yona gawé gubug kanggo ngéyub, ngiras
ngentèni kepriyé bakal kedadéané kutha Ninewé. Pangéran banjur nukulaké wit sing dhuwuré
ngungkuli sirahé Yona, supaya nabi mau ora kepanasen, lan bisa Iungguh ing kono kanthi
senenging atiné. Nabi Yona bungah banget merga wit mau. Nanging ésuké, nalika srengéngé
arep mlethèk Gusti Elohim dhawuh marang uler ngrikiti wit mau, nganti wité banjur mati. Bareng
srengéngéné wis dhuwur Gusti Elohim nekakaké angin panas saka Wétan, nganti Nabi Yona
mèh semaput, merga sirahé kepanasen. Mulané Yona kepéngin énggala kapundhut waé.
Kandhané: Aku luwih betyik mati ketimbang urip. Nanging Gusti Elohim ngandika marang Yona:
Enggonmu nepsu marang wit kuwi apa wis maton? Unjuké Yona: Sampun; tyekakipun tyekap
kanggé alasan nglampahi pejah!” Pangandikané Pangéran marang Yona: Wit kuwi thukul
sajroning wektu sewengi lan ésuké mati. Wit mau rak ora kokkapak-kapakaké lan rak dudu
kowé sing nggedhèkaké, éwasemono kowé nggetuni matiné wit mau. Luwih menèh kutha
Ninewé kanggoné Aku. Apa kutha gedhé kuwi ora kudu Dakéman. Ing kutha mau botyahé tyilik
waé tyatyahé 120.000, durung kéwan-kéwané sing iya akèh tyatyahé?”
Vindt u het niet ook vreemd, dat het boek Yona eindigt met een vraag? Eigenlijk is het een open
einde, want er wordt niet verteld hoe het met de profeet verder gegaan is, of hij daar in Nineve
gebleven is of later weer teruggegaan is naar Israël. De meningen daarover zijn verdeeld, want
volgens de media werd vorig jaar zijn graftombe in Mosul (Noord-Irak) vernield, maar volgens
de overlevering is hij begraven op Jonah’s Hill (hnvy tibg Giv’at Yona) in de Israëlische stad
Ashdod. Persoonlijk lijkt mij de tweede optie aannemelijker, want welke reden zou Yona gehad
hebben om in Nineve te blijven, waar hij toch al met tegenzin naartoe ging? Dus wat dat betreft
is het inderdaad een open einde, maar aan de andere kant is het boek toch wel afgesloten
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omdat de Eeuwige daarin het laatste woord heeft. Het centrale thema van het boek, dat tot de
zogenaamde ‘kleine profeten’ behoort, is de onbeperkte macht van de Eeuwige en Zijn grote
genade en barmhartigheid, die zich niet alleen tot Zijn eigen volk Israël beperkt, maar zich zelfs
uitstrekt over de hele wereld. De inwoners van de heidense stad Nineve beseften dit heel goed
en kwamen tot inkeer en berouw zoals ook Yona in het binnenste van de vis tot inkeer kwam en
zijn spijt betoonde. En dat laatste is ook het centrale thema van Yom Kipur, want deze dag staat
immers in het teken van verootmoediging en schuldbelijdenis. Vandaar dus, dat het boek Yona
op de Grote Verzoendag gelezen wordt. Op deze dag erkent het gelovige deel van het volk
Israël, dat het ernstig gefaald heeft, niet alleen in zijn verplichtingen jegens de Eeuwige, maar
ook tegenover de medemens, want de Israëlieten verzaakten hun opdracht, het monotheïsme
over de wereld te verspreiden, die beheerst werd door het veelgodendom. En zo ligt in het korte
verhaal van Yona ook de lange geschiedenis van het hele volk Israël besloten. Zoals Yona een
roeping had en van Eeuwige de opdracht kreeg, een boodschap aan de heidenen te brengen,
zo had en heeft ook Israël de roeping en de opdracht, een licht voor alle volken te zijn, want er
staat geschreven: “Zo zegt G’d, de Eeuwige, die de hemel schiep en hem uitspande; die de
aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de
adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen: Ik, de Eeuwige, heb u geroepen in
gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht
der natiën!” (vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 42:5-6) en: “Ik stel u tot een licht der volken, opdat
Mijn heil reike tot het einde der aarde!” (vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 49:6). Zoals Yona hierin
aanvankelijk ontrouw was, zo was ook het volk Israël door de eeuwen heen hierin ontrouw. Dat
is de reden, waarom Yeshua gekomen is! Hij is immers niet alleen de Mashiach van Israël,
maar de Redder van de hele wereld en daarom kon Hij terecht zeggen: “Ik ben het Licht der
wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens
hebben! - Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.” (]nxvy Yochanan [Johannes]
8:12 en 9:5). Maar nu is Hij niet meer lichamelijk in de wereld. Hij is voor onze overtredingen
gestorven, opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel. Eens zal Hij terugkomen om
opnieuw het Licht der wereld te zijn, maar tot het zover is roept Hij ons op om het van Hem over
te nemen en herinnert Hij ons wederom aan onze oorspronkelijke opdracht: "Gij zijt het licht der
wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp
aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het
huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw
Vader, die in de hemelen is, verheerlijken" (vhyttm Matityahu [Matthéüs] 5:14-16). Wilt u aan
deze opdracht voldoen om een licht voor de volken te zijn of wilt u daarvoor wegvluchten zoals
Yona gedaan heeft? Aan u de keuze! Een ding is ons wel duidelijk geworden: het boek Yona is
niet alleen op Yom Kipur actueel, maar elke dag, en niet alleen voor de Joden in de sjoel, maar
ook voor de gelovigen uit de volken! Toch roept het verhaal van Yona bij velen een aantal
vragen op: Wie was deze Yona eigenlijk? Leefde hij echt of is hij verzonnen? Is het verhaal echt
gebeurd of is het een fictief verhaal? Een aangedikt kinderbijbelverhaal? Is het een parabel?
Een Midrash? Een allegorie, fictie, fantasie? Werd hij echt door een walvis ingeslikt en na drie
dagen uitgespuugd? Hoe kon hij drie dagen in de maag van een vis overleven zonder verteerd
te worden? Is hij echt in Nineve geweest, de grote stad in het land van hun aartsvijanden? Is
het geloofwaardig, dat een machtige Assyrische koning zich iets aantrok van een Israëliet? Zou
deze koning zich echt verootmoedigd hebben voor een G’d die hij niet kende? Zijn de enorme
afmetingen van deze stad niet behoorlijk overdreven? Drie dagreizen om van de ene naar de
andere kant te komen? En wat te denken van de wonderboom? Komt dat niet sprookjesachtig
over? Lijkt niet het hele boek Yona eigenlijk meer op een sprookje dan op een geïnspireerd
bijbelverhaal? Hoe serieus moeten we dit verhaal nemen? Persoonlijk ben ik ervan overtuigd,
dat het een waarheidsgetrouw verslag is van wat er echt gebeurde. Ook de samenstellers van
de Bijbel moeten er zo over gedacht hebben, want anders stond het boek Yona niet tussen de
kleine profeten in de canon. Zelfs Yeshua heeft de authenticiteit ervan bevestigd, want anders
zou Hij er niet naar verwezen hebben. Wij zullen het verhaal van Yona derhalve vers voor vers
doornemen en dan zal ik b’ez’rat haShem [met hulp van de Eeuwige] proberen, bovenstaande
vragen te beantwoorden en de diepe boodschap van dit bijzondere boek te verduidelijken.
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h nvy Yona [Jona] 1:1
“Het woord van de Eeuwige kwam tot Yona, de zoon van Amitai…”
Surinaams: “Now a wortu fu Masra ben kon na Yona, a manpikin fu Amitai taki...”
Hindoestaans: “Ek din Prabhu Amitai ke beta Yona se bolis...”
Javaans: “Ing sawijining dina Pangéran ngandika marang Yona ben Amitai mengkéné…”
Reeds dit eerste vers roept al enkele vragen op: wie was deze Yona? Wat betekent zijn naam?
Wie waren zijn ouders? Tot welke stam behoorde Yona? Op de vraag wie Yona was kunnen wij
makkelijk een antwoord vinden als we tekst met tekst vergelijken. Hij wordt namelijk al eerder in
de Bijbel genoemd, en wel in 2 Koningen 14:25, waaruit wij kunnen concluderen, dat hij in de
achtste eeuw v.g.t. geleefd heeft. Deze passage verwijst immers duidelijk naar de tijd van
koning Yarov’am [Jerobeam] II, die van 786-746 v.g.t. over Israël regeerde: “In het vijftiende
jaar van Amatz’yahu [Amasja], de zoon van Yoash [Joas], de koning van Yehuda [Juda], werd
Yarov’am [Jerobeam], de zoon van Yoash [Joas], de koning van Yisra’el [Israël], koning te
Shom’ron [Samaria]; hij regeerde eenenveertig jaar. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de
Eeuwige, hij week niet af van al de zonden die Yarov’am [Jerobeam], de zoon van N’vat [Nebat]
Israël had doen bedrijven. Hij heroverde het gebied van Israël, van de weg naar Chamat
[Hamat] tot de zee der Vlakte, volgens het woord dat de Eeuwige, de G’d van Israël, gesproken
had door Zijn knecht, de profeet Yona [Jona], de zoon van Amitai [Amittai], uit Gat-haChefer.”
(b ,yklm M’lachim bet [2 Koningen] 14:23-25). Volgens deze tekst slaagde koning Yarov’am II
erin, de grens van het noordelijke koninkrijk Israël te herstellen, door het gebied vanaf de
toegang van Chamat tot aan de zee van de Arava [de Zoutzee] terug te veroveren, zoals in de
profetie van Yona reeds was aangekondigd. Doordat zijn woorden waar waren gebleken, werd
Yona hiermee als een legitieme, betrouwbare profeet beschouwd. Maar de koning en zijn volk
bekeerden zich desondanks niet van hun afgoderij en slechte levenswandel, en dat was een
grote teleurstelling voor Yona! Deze tekst kunnen wij echter wel als een sleuteltekst ten
opzichte van Yona beschouwen, want hij geeft ons best wel veel informatie over deze profeet.
Om te beginnen bij zijn naam. De Hebreeuwse naam hnvy Yona betekent “duif”, en daarmee is
deze profeet een beeld van het volk Israël, dat in i>vh Hoshea [Hosea] 11:11 eveneens hnvy
Yona [duif] genoemd wordt: “Zij zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif
(hnvyk k’Yona) uit het land Ashur [Assur], en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, luidt het
woord van de Eeuwige.” Opmerkelijk is hierbij, dat deze duif in beide teksten genoemd wordt
met betrekking op het Assyrische rijk. Verder staat er zowel in hnvy Yona [Jona] 1:1 alsook in
(b ,yklm M’lachim bet [2 Koningen] 14:25), dat hij de zoon van Amitai was waaruit wij kunnen
opmaken, dat het in beide teksten om dezelfde profeet gaat. Volgens de rabbijnse literatuur is
de aanduiding ytma9]b Ben Amitai echter niet bedoeld als “zoon van Amitai” in de zin van dat
Amitai de naam van Yona’s vader geweest zou zijn, maar in de zin van de letterlijke betekenis
van het woord ytma Amitai: mijn waarheid! De rabbijnen willen daarmee zeggen, dat Yona de
“zoon van mijn waarheid” is ofwel “een man van de waarheid”. Volgens hen is dit dus niet meer
dan een beschrijving van Yona zelf, namelijk dat hij een betrouwbare profeet was die de
waarheid sprak. Wel, ik vind dit mooi bedacht, maar ik ben het daar niet mee eens. Begrijp me
goed: natuurlijk ben ik het ermee eens dat hij de waarheid sprak, maar ik geloof niet, dat we de
term “zoon van Amitai” niet zouden moeten opvatten als een aanduiding dat hij de zoon van
een zekere Amitai zou zijn, maar als een kenmerk van Yona. Het lijkt mij niet logisch, dat we in
de verzen 23 en 24 de aanduidingen “zoon van Yoash” en “zoon van N’vat” wel zouden moeten
beschouwen als de namen van de respectievelijke vaders en in vers 25 “zoon van Amitai” niet.
Dat slaat nergens op. Sterker nog: als het echt de bedoeling was om daarmee slechts aan te
duiden, dat Yona een betrouwbaar profeet was die de waarheid sprak, dan had hier moeten
staan tmah9]b Ben haEmet [zoon van de waarheid] en niet ytma9]b Ben Amitai [zoon van
mijn waarheid]. Althans, zo denk ik erover. Volgens mij is het dus geen bijnaam, maar gewoon
zijn naam. Yona was dus de zoon van Amitai. En dan komen we direct naar de volgende vraag,
namelijk, wie zijn moeder was. Wel, dat kunnen we niet echt uit de Bijbel herleiden, maar
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volgens de Midrash rziyla ybrd yqrp Pirqei d’Rabi Eliezer XXXIII was Yona de zoon van
de weduwe uit Tzar’fat [Sarefat], die door Eliyahu [Elia] uit de dood werd opgewekt (a ,yklm
M’lachim alef [1 Koningen] 17:17-24). Of dat echt het geval is, laat ik in het midden. In de Bijbel
wordt dit in elk geval niet bevestigd. Verder zitten we nog met de vraag, tot welke stam Yona
behoorde, want dat staat er in beide bijbelboeken niet bij vermeld. Volgens Rabbi Levi was
deze profeet van de stam Asher [Aser] overeenkomstig de Midrash, waarin hij gezien wordt als
de zoon van de weduwe uit Tzar’fat, want deze plaats viel namelijk onder Tzidon [Sidon], dat
naar ,ytp> Shof’tim [Richteren] 1:31 in het gebied van Asher lag. De Talmud Yerushalmi zegt
daarentegen, dat Yona tot de stam Z’vulun [Zebulon] behoorde op grond van het feit, dat zijn
geboorteplaats Gat-haChefer volgens i>vhy Y’hoshua [Jozua] 19:13 in het gebied van Z’vulun
lag (Tractaat hkvc Suka 5:1). In b ,yklm M’lachim bet [2 Koningen] 14:25 staat immers
vermeld, dat hij afkomstig was uit Gat-haChefer. Deze grensstad lag in Galilea, ten noordoosten
van N’tzaret [Nazaret]. En juist vanwege het feit, dat Yona afkomstig was uit het noordelijke
tienstammenrijk, heb ik sterke twijfels aan een andere stelling uit de Talmud Yerushalmi, die in
het zelfde tractaatgedeelte hkvc Suka 5:1 beweert, dat het woord van de Eeuwige tot Yona
kwam, toen hij tijdens het Loofhuttenfeest in Jeruzalem was bij de festiviteiten van het water
putten en uitgieten bij het altaar van de tempel. Natuurlijk zou daar een prachtige symboliek in
zitten als dit echt zo geweest zou zijn, want in dat geval zou hij aan de inwoners van Nineve, die
van geestelijke dorst dreigden om te komen, de redding door het water des levens aanbieden,
zoals Yeshua het noemt in ]nxvy Yochanan [Johannes] 7:38, waardoor zij niet verdelgd zouden
worden onder het oordeel van haShem! Volgens de Talmud Yerushalmi werd Yona dus op dat
moment door de Eeuwige aangeraakt en vervuld met Ruach haQodesh [de Heilige Geest]. Of
dat echt zo was laat ik in het midden, want dat weet de Eeuwige alleen, maar ik wil er daarbij
wel op wijzen, dat Jeruzalem in het zuidelijke koninkrijk Juda lag en het in die tijd dus niet meer
vanzelfsprekend was, dat ook iedere Israëliet uit het noordelijke koninkrijk naar de tempel kwam
voor het vieren van de Moadim, want de beide koninkrijken waren in vijandschap met elkaar.
Bovendien zou het voor Yona niet logisch geweest zijn om vanuit Jeruzalem per schip weg te
vluchten voor het aangezicht van de Eeuwige, want het koninkrijk Juda lag niet aan de kust. De
havenstad Yafo bevond zich immers op het gebied van het tienstammenrijk Israël. Het lijkt mij
dus niet aannemelijk, dat het woord van de Eeuwige in Jeruzalem tot Yona gekomen zou zijn.
Maar laten we nu even kijken wat het woord van de Eeuwige precies inhield:

h nvy Yona [Jona] 1:2
“Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is
opgestegen voor Mijn aangezicht.”
Surinaams: “Opo, go na Nineve, a bigi foto dati, èn bari gersi en; bikasi den ogridu ben opo
kon te na Mi fesi.”
Hindoestaans: “Tu apane ke tayár kar aur barka sahar Nineve me ja. Ham ján gaili hai ki huwa
ke manai log bahut kharábi kare hai. Usabse batáw ki ulog saja páwe láik hai.”
Javaans: “Lungaa menyang Ninewé, kutha sing gedhé kuwi, lan ana ing kono ngramala. Aku
pirsa gedhéning pialané kutha kuwi.”
Ik denk, dat zich ook bij talrijke lezers de vraag aandient, waarom de G’d van Israël de profeet
Yona naar de boosaardige inwoners van de heidense stad Nineve stuurde en niet naar zijn
eigen volk, dat net zo slecht was en de bekering en de redding voor het oordeel G’ds net zo
hard nodig had. Wat was er zo bijzonder aan Nineve? Waarom was deze stad zo belangrijk dat
de Eeuwige Zich daarmee bemoeide en waar lag Nineve eigenlijk? Nineve was een belangrijke
handelsstad in Assyrië en sinds 705 v.g.t. onder koning Sanherib zelfs de hoofdstad van het
Assyrische Rijk en koninklijke residentie. Verschillende Assyrische koningen hebben in deze
stad prachtige paleizen laten bouwen. Zo getuigen de ruïnes van de paleizen van de koningen
Sanherib, Esarhaddon en Assurbanipal nu nog van Nineve’s vergane glorie. Deze drie heersers
hebben in Nineve ook verder grote bouwwerkzaamheden ontplooid. Zo was de in 650 v.g.t.
door Assurbanipal aangelegde koninklijke bibliotheek toen al van zeer groot belang, maar voor
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de hedendaagse archeologen, die de ruïnes van de in 612 v.g.t. door de Meden verwoeste
bibliotheek hadden opgegraven en onderzocht, van onschatbare waarde! Tot de archeologische
vondsten behoren meer dan 20.000 spijkerschrifttabletten, waarvan de teksten ons de
belangrijkste bronnen voor de Assyrische en Babylonische cultuur leveren. De kleitabletten van
de koninklijke bibliotheek bevatten dus een schat aan informatie van de oude wereld,
waaronder ook de Babylonische versie van het Gilgamesh Epos, dat is het oudste
zondvloedverhaal. Er is op de kleitabletten in Nineve zelfs de officiële rijkscorrespondentie van
koning Sanherib teruggevonden. Dit toont aan, hoe belangrijk Nineve in die tijd geweest is als
hoofdstad van het Assyrische Rijk. Assyrië was de toenmalige wereldmacht en werd door de
profeet Micha ‘het land van Nimrod’ genoemd: “Wanneer Assur in ons land komt, en wanneer
hij onze paleizen betreedt, dan zullen wij tegen hem zeven herders stellen en acht vorsten uit
de mensen, die het land Assur zullen weiden met het zwaard en het land van Nimrod in zijn
poorten. En Hij zal bevrijden van Assur, wanneer die in ons land komt en wanneer hij ons
gebied betreedt.” (hkym Micha 5:4-5). Nimrod, de zoon van Kush, was de grondlegger van de
stad Nineve. Over hem lezen wij in ty>arb B’reshit [Genesis] 10:8-12 het volgende: “En Kush
verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; hij was een geweldig jager
voor het aangezicht van de Eeuwige; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht
van de Eeuwige als Nimrod. En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne,
in het land Shin’ar [Sinear]. Uit dat land trok hij naar Assur en hij bouwde Nineve, Rechovot-ir,
Kalach en Resen tussen Nineve en Kalach; dat is de grote stad.” Nineve was de eerste stad,
die door Nimrod in Assyrië gebouwd werd. Samen met Rechovot-ir, Kalach en Resen vormde
Nineve volgens sommige rabbijnen „de grote stad”, zoals zij in hnvy Yona [Jona] 1:2 genoemd
wordt. Rashi is het daar niet mee eens. Volgens hem heeft de zinsnede “dat is de grote stad” in
ty>arb B’reshit [Genesis] 10:12 uitsluitend betrekking op Nineve en niet op Resen of Kalach
en hij verwijst daarvoor in zijn commentaar naar de Midrash hbr ty>arb B’reshit Raba 37a
en het Talmud-tractaat amvy Yoma 10a. De oorspronkelijke Sumerische naam van Nineve was
Nina, in het Akkadisch Ninuwa. Nineve is dus genoemd naar de godin Ishtar. Nina is namelijk
de Sumerische naam van Ishtar. Op zich is dat niet zo verwonderlijk, want de stichter van
Nineve, Nimrod, staat er namelijk om bekend, dat hij de basis legde voor de Babelcultus, waarin
de verering van de moedergodin Ishtar centraal staat, die op bovennatuurlijke wijze een zoon
gekregen zou hebben van Ba’al. De naam van de zoon is Tammuz. De Sumerische naam van
Ishtar, Nina, is niet alleen duidelijk te herkennen in de Hebreeuwse versie van de stadsnaam,
hvnyn Nineve, maar ook in de Griekse versie  Nineuē en de Latijnse versie Ninus. Het
Assyrische woord ‘Ninua’, dat veel op ‘Nina” lijkt, betekent ‘woning’ en geeft daarmee aan, dat
de stad Nineve de woonplaats was van de godin Nina ofwel Ishtar. Het is daarom niet
verwonderlijk dat Ishtar de hoofdgodheid van Nineve schijnt te zijn geweest, want door de
eeuwen heen zijn in deze stad verschillende tempels voor Ishtar gebouwd en er stond zelfs een
groot beeld van haar, waaraan mystieke krachten ontleend werden. Ishtar was wel de
belangrijkste, maar niet de enige afgod, die in Nineve vereerd en aanbeden werd, want naast
haar werden er ook tempels gebouwd voor andere goden als Nanna, Nergal, Nabu, de
zonnegod Shamash en de maangod Sin, de broer van Ishtar. De grote stad Nineve, de stad van
Nina, was dus een broeinest van het occultisme, een stad die op afgoderij gebaseerd was.
Daarbij komt nog, dat haar inwoners deel uitmaakten van één van de meest onreine, wrede,
gewelddadige, onmenselijke en meedogenloze volken die ooit bestaan hebben: de Assyriërs!
Zij kenden geen genade en barmhartigheid voor hun vijanden! Overwonnen volken werden zeer
wreed behandeld, en niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen en kinderen, die vaak
levend gevild werden, waarvan de oren, neuzen en tongen werden afgesneden en ook de
handen en voeten werden afgehakt. Diverse historische bronnen beschrijven, dat de Assyriërs
doorgaans hun krijgsgevangenen op een gruwelijke wijze gingen doden, die elk menselijk
begrip te boven gaat. En de inwoners van Nineve vormden in deze onmenselijke wreedheid
geen uitzondering. In deze g’ddeloze stad werd zoveel onschuldig bloed vergoten, dat de
profeet Nachum over Nineve gezegt heeft: “Wee de bloedstad, louter leugen, vol van
verscheuring, zonder ophouden rovend! - Helu fu a foto fu brudu! A furu nanga lei nanga fufuru,
èn den suma disi den ben wini noiti gowe libi den!” (,vxn Nachum [Nahum] 3:1). Als Nineve in
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de Bijbel ‘bloedstad’ ofwel ‘een stad van bloed’ genoemd word, dan moet de situatie daar in
vergelijking met de rest van de Assyrische steden echt wel bijzonder buitensporig geweest zijn.
Vandaar dat de Eeuwige zegt, dat de boosheid van deze grote stad was opgestegen voor Zijn
aangezicht, of in de nieuwe bijbelvertaling: “Het kwaad, dat ze daar doen is ten hemel
schreiend!” De berichten over al die onbeschrijflijke wreedheden tegenover buitenlanders waren
weerzinwekkend en schrikbarend! Wij kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe Yona
zich gevoeld moet hebben toen hij te horen kreeg, dat hij daar naartoe moest om hen G’ds
oordeel aan te kondigen! Natuurlijk wist hij wel dat de Eeuwige hem zou beschermen, maar
toch! Deze opdracht was toch wel iets heel anders dan de profetie, die hij tegenover zijn eigen
koning Yarov’am had uitgesproken. Die profetie was nogal positief en leverde hem erkenning
als profeet van de Allerhoogste op. Maar dit? Daar zat hij dus blijkbaar niet echt op te wachten,
en dat zou ook blijken uit zijn reactie…

h nvy Yona [Jona] 1:3
“Maar Yona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht van de
Eeuwige, en hij ging naar Yafo en vond een schip, dat naar Tarsis zou gaan; hij betaalde
de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan, weg van het
aangezicht van de Eeuwige.”
Surinaams: “Ma Yona ben opo lon go na Tarsis, fu lowe fu a fesi fu Masra, en a ben go na
Yafo, èn a ben feni wan sipi disi ben go na Tarsis, èn so a ben pai en moni, èn a ben saka go
na ini fu go nanga den na Tarsis, komopo fu a fesi fu Masra.”
Hindoestaans: “Baki Yona apane ke tayár karis Prabhu ke sámne se dusar or me Tarsis sahar
bháge khátin. U Yafo sahar gail aur huwa par ekgo jaháj páis jaun Tarsis ját. Tab u paisa
bharke jaháj log ke sanghe huwa jái lagal. Aisane u Prabhu ke sámne se cal gail.”
Javaans: “Nanging Yona ora menyang Ninewé, malah arep lunga menyang Tarsis, nyingkiri
dhawuhé Pangéran. Yona budhal menyang Yafo lan ana ing kono olèh prau sing arep mangkat
menyang Tarsis. Bareng wis mbayar ongkosé banjur munggah ing prau, bebarengan karo para
penumpang prau mau. Yona adoh saka ngarsané Pangéran.”
Volgens de Bijbel was Tarsis één van de kustlanden aan de Middellandse Zee ten westen van
Israël, maar de juiste identiteit is niet meer met zekerheid te achterhalen. Omdat er in diverse
Bijbelteksten vermeld staat, dat vanuit Tarsis zilver, ijzer, tin en lood naar Israël werd ingevoerd,
gaan sommige geleerden ervan uit, dat de oorsprong van dit handelsvolk, dat talrijke eilanden
en kuststreken in de Middellandse Zee koloniseerde, in Spanje zou liggen, dat rijk is aan
metalen. Volgens hen kan de hoofdstad van Tarsis daarom geïdentificeerd worden met de oude
handelsstad Tartessos, die in de tegenwoordige Spaanse autonome regio Andalusië aan de
monding van de Guadalquivir lag, voorbij de zuilen van Hercules. Andere geleerden denken
daarentegen eerder aan een havenstad op Sardinië omdat de kooplieden van Tarsis
zeevaarders waren of aan Tarsus in Cilicië, dat een gemengde Griekse en Joodse bevolking
had, maar over het algemeen wordt Tarsis in het verhaal van Yona toch wel met het Spaanse
Tartessos in verband gebracht, dat meer dan 3500 km ten westen van Nineve lag, omdat men
ervan uitgaat, dat Yona gewoon zo ver mogelijk daarvan uit de buurt wilde blijven! Yona dacht
blijkbaar, door de vluchten naar Tarsis zijn taak als onheilsprofeet te kunnen ontlopen. Hij had
de Eeuwige natuurlijk ook kunnen vragen, iemand anders te sturen, zoals ook Moshe in eerste
instantie gedaan had. Maar dat deed Yona niet. Hij ontliep elke discussie met G’d en boekte in
de zeehaven Yafo, die tegenwoordig een wijk van Tel Aviv is, een passage op een schip met
bestemming Tarsis. In plaats van zijn opdracht om aan de afgodendienaars in Nineve mee te
delen, dat de Eeuwige het kwaad dat zij doen niet langer kan aanzien en hun te waarschuwen
voor hun ondergang, besloot Yona zich eraan te onttrekken. Daarom wordt hij door sommigen
gezien als een lafaard omdat hij bang was dat de Assyriërs hem zouden lynchen en door
anderen als een nationalist, die het de vijanden van zijn eigen volk niet gunde, aan G’ds oordeel
te ontsnappen door zich te bekeren. Wat zijn beweegredenen ook geweest mogen zijn, het is
een feit, dat hij op dat moment een ontrouwe en ongehoorzame profeet was, wat volstrekt niet
valt goed te praten. Toch laten wij wel voorzichtig zijn met ons oordeel over hem, want hoe
zouden wij zelf in zijn plaats gereageerd hebben? Doen wij altijd wat de Eeuwige van ons
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vraagt? Ik dacht het niet! Gelukkig beoordeelt de Eeuwige zijn kinderen anders dan de kinderen
elkaar onderling. Hij ziet niet alleen een momentopname, maar Hij geeft een ieder van ons keer
op keer de gelegenheid, fouten te herstellen en opnieuw te beginnen om alsnog de opdracht uit
te voeren. Soms laat Hij moeilijkheden toe in ons leven om ons tot inkeer te brengen, maar met
de beproeving zal Hij ook voor uitkomst zorgen, want Hij is getrouw en zal het niet toelaten, dat
we boven ons vermogen beproefd worden (1 Korinthiërs 10:13). Zo deed Hij ook met Yona.
Hoe Hij dit deed en wat de reactie van Yona hierop was, dat zullen wij de volgende keer
behandelen. Ik wil dit eerste deel van deze bijbelstudie afsluiten met de opdracht, die Yeshua
ons allen gegeven heeft: u en mij: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en
doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb! - Un go na ala folku fu grontapu. Un mus meki den kon
tron sma di e teki leri fu Mi. Dopu den ini a nen fu a Tata, a Manpikin nanga a Santa Yeye. Leri
den fu du ala sani di Mi ben taigi unu! - Ohi se tulog ja aur dunia ke sab játi ke Hamár cela
banáw. Usabke dopu kar Pita Parmeswar ke, okar Beta ke aur Pawitr Átma ke nám me. Aur
usabke har ek bát sikháw jaun ham tulogke hukum deili hai kare ke! - Mulané, kana pada
budala, bangsa-bangsa nang sak lumahé bumi diparani kabèh lan didadèkké muridku. Pada
dibaptis ing jenengé Gusti Elohim Bapaké, Anaké lan Roh Sutyi! Pada diblajari nuruti sakkèhé
piwulang sing wis tak wulangké marang kowé!” (vhyttm Matit’yahu [Mattheüs] 28:19). Geeft u
gehoor aan deze opdracht of bent ook u een Yona? U hoeft daarvoor niet naar Nineve te gaan,
maar u kunt het ook heel dichtbij doen: bij uw familie, buren, vrienden, collega’s of bij uw
contacten bij de sociale media. Durft u ook hen de blijde boodschap van inkeer, berouw en
vergeving te verkondigen? Durft u ook hen te leren alles te onderhouden, wat Yeshua ons
bevolen heeft: de Tora? Wees geen Yona, maar ga ervoor! U hoeft niet te vrezen, want Yeshua
heeft in vers 20 de toezegging gedaan dat u dit niet alleen hoeft te doen: “En zie, Ik ben met u
al de dagen tot aan de voleinding der wereld! - Arki, Mi de nanga unu ala dei te na a kba fu
grontapu! - Aur sun, Ham jug ke ant talak roj tulogke sáth rahab! - Lan pada titènana, Aku bakal
ngantyani kowé terus tekan entèk-entèkané jaman!” Amen!
Werner Stauder

