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Preek Jona 1. Kloosterkerk Den Haag, 15 juli ’18. 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

In mijn vorige gemeente stond een duivenhok, 

pal achter de pastorie waar ik toen woonde. 

Vanuit mijn studeerkamer kon ik het zien, 

evenals de witte plastic stoel die ervoor stond 

en waar de eigenaar van de duiven altijd op zat: 

een beetje onderuit gezakt, blik op oneindig, 

soms urenlang wachtend totdat hij zijn vogels 

die hij bij hun vertrek met zijn ene hand had uitgezet 

met zijn andere hand weer kon aannemen bij hun thuiskomst. 

 

Ik maakte vaak een praatje met Jos (want zo heette hij) 

en dan vertelde hij mij waar hij zijn duiven had uitgezet. 

en hoeveel uur ze moesten vliegen naar huis 

en rekende hij mij voor hoe laat ze weer op til zouden kunnen zijn. 

 

En dan verbaasden wij ons er samen over hoe het toch mogelijk is 

dat er in zo’n piepklein vogelkoppie iets is 

wat ervoor zorgt dat zo’n beest,  

naar welk ver oord die ook vliegt, 

op een bepaald moment toch altijd weer rechtsomkeert maakt 

en koers zet naar z’n honk, terug naar zijn eigenaar. 

Onbegrijpelijk, maar waar. 

 

In het verhaal van vanmorgen gaat het ook over: 

uitgezet worden, wegvliegen, 

het gaat over oriëntatie verliezen, 

maar vroeg of laat toch weer omkeren 

en de weg naar huis terugvinden 

en daar opgevangen, aangenomen worden. 

 

Want dat is de vlucht die Jona maakt. 
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Trouwens, de naam Jona betekent letterlijk ook: duif. 

 

Uitgezet worden als een Jona: als een duif. 

Je zou kunnen zeggen dat dat is wat God met ons mensen wil, 

wat Hij doet: 

wij worden als het ware op de palm van Gods hand  

als duiven uitgezet in het leven: 

we mogen gaan… 

en we mogen als een echte postduif wegvliegen 

om het bericht van Gods liefde en trouw, 

het bericht van zijn evangelie van genade en goedheid 

te verspreiden de wereld in: 

om de wereld daarin onder te dompelen, te dopen, 

zoals het in het evangelie van Mattheus heet. 

Ieder op onze eigen plaats, ieder op onze eigen manier 

iedere vogel ‘zoals die gebekt is’: 

ieder in de situaties waarmee we geconfronteerd worden 

in het leven. 

 

Ja… 

en vaak is het helemaal niet zo moeilijk om liefde en trouw te geven, 

of door te geven 

en om de genade en goedheid van God te verspreiden, 

dat gaat soms gewoon vanzelf! 

 

Maar er kunnen ook situaties zijn waarop dat niet zo eenvoudig is. 

Momenten waarop je weet: 

wat hier gebeurt, dat kan eigenlijk niet. 

 

Wat ik zie en hoor, wat ik meemaak… 

dat kan niet door de beugel, 

dat gaat alle perken te buiten. 

Hier wordt een grens overschreden, 

als het gaat over menselijkheid, medemenselijkheid, 

recht, vrede. 
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En er zou iemand moeten zijn die zijn mond open doet 

en er íets van zegt! 

En ergens weet je dan wel dat jij zelf diegene zou kunnen zijn 

die z’n mond open gaat doen, 

maar toch is er iets in je wat daarvoor terugdeinst. 

 

En merk je bij jezelf dat je daar geen zin in hebt, 

omdat je opziet tegen de confrontatie, 

of omdat je je liever bezighoudt met andere dingen 

en dat je daarom, 

wat gezegd of gedaan moet worden  

laat lopen, of er zelf van wegloopt…. 

 

Nou en dát is dus precies zo’n plek als die bedoeld wordt met 

die ‘grote’ stad Ninevé: 

groot, dat woord komt steeds terug in het boekje Jona 

de ‘grote stad Ninevé’: 

‘groot’ in de zin van: 

het loopt daar de spuigaten uit, de maat is daar vol 

en er moet iets gebeuren, wil het nog enigszins goed aflopen. 

 

Ja… Ninevé…. 

dat is dus niet alleen maar een plek op een landkaart 

die je kunt vinden op Google-maps, 

maar Ninevé kan overal zijn. 

Ook hier in Den Haag, of in Amsterdam, of in Londen, of New York. 

Het kan een situatie zijn, of een moment in je dagelijkse leven, 

waar je iets tegen in te brengen hebt. 

Op je werk, op school, in je familie, in je vriendenkring, 

in het dorp, of de stad waar je woont, 

in de samenleving waar je deel van uitmaakt. 

 

‘Maak je gereed en ga naar Ninevé, die grote stad, 
om haar aan te klagen, 
want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend.’ 
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Wordt er tegen Jona gezegd 

en in hem ook tegen ons,  

op al die plekken en momenten waarop het ook even Ninevé is 

in ons leven. 

 

Maarja… 

ga er maar eens aanstaan…. 

Zeg er maar eens wat van tegen iemand die over de schreef gaat… 

corrigeer je klasgenoot maar eens 

als die je voor de zoveelste keer uitscheldt, 

of als er gevloekt wordt waar je bij staat, 

of als je ziet dat iemand kleinerend tegen iemand anders doet… 

 

Ik ben dat boek aan het lezen van Murat Isik: ‘Wees onzichtbaar’, 

dat ook de Librisliteratuurprijs gewonnen. 

Dat boek gaat over, Metin, een vijfjarig Turks jongetje 

dat begin jaren tachtig met zijn ouders en zijn zus 

naar Nederland komt en vervolgens opgroeit in de Bijlmer. 

 

Ik ben nu net in dat hoofdstuk aangeland waarin beschreven wordt  

hoe die Metin stelselmatig, 

door de bink van de klas en door diens volgers 

wordt weggezet als minderwaardig. 

Als Bijlmerboy; uitgemaakt voor schoonmaker, omdat hij turks is. 

En zo, doordat die anderen zich groot maken en als het ware 

met hun gedrag een grote stad vormen, Ninevé,  

Metin steeds kleiner maken, hem helemaal weg laten schrompelen. 

 

En als je die hoofdstukken leest, 

dan komt dat klemmend dichtbij. 

Dan voel je je als lezer steeds ongemakkelijker worden. 

Dan schieten je allerlei soortgelijke situaties te binnen 

die je uit je eigen ervaring kent, 

waarin je dat ook wel eens in je eigen omgeving hebt zien gebeuren, 

misschien niet in die omvang, maar toch: 
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situaties waarvan je van binnen wíst: 

‘ik moet me gereed maken om hier op te staan’ 
 
alleen: je deed het niet…. 

je vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer, 

zoals er in Jona 1:3 staat. 

 

Tarsis: dat is precies de andere kant op dan die van Ninevé!! 

dáár gaat Jona heen en hij vindt een schip dat er koers naar toe zet, 

hij betaalt de overtocht 

en hij gaat aan boord richting Jafo. 

En Jafo, dat is een kustplaats in Spanje, 

een soort Loret de Mar, 

zo’n plek waar je de hele dag aan het strand kan liggen bakken: 

‘geen pietsie pech, want je hoeft er niets, 
valt er niet van je fiets, ligt op je luie haidewiets…’, 
zoals dat liedje van Kinderen voor Kinderen ooit zong. 

 

‘Hij betaalde voor de overtocht’, 

dat is trouwens nog wel even een opvallend zinnetje vond ik 

van de week toen ik de tekst van Jona 1 bestudeerde: 

‘Jona betaalde de overtocht …’ 

Waarom staat dat er? 

Is dat van belang, dat hij keurig netjes zijn kaartje betaalde? 

 

Ik heb daar nog wel over na zitten denken en bedacht me toen: 

Ja, het kost je soms wel wat, als je je mond houdt. 

Het eist soms wel zijn tol 

als je níet de richting gaat die God je wijst. 

 

Vorige week sprak ik iemand uit mijn gemeente 

die gewerkt had in een instelling in het belendende dorp 

waar de directeur van sexueel misbruik was beticht 

en daar ook voor is veroordeeld en gevangenisstraf heeft gekregen. 

En die straf ook heeft uitgezeten. 



6 
 

Alhoewel het al veertig jaar geleden was dat dit speelde, 

zit hij nog altijd met de vraag of hij er ook niet op één of andere 

manier schuldig aan is dat het heeft kunnen gebeuren. 

De meisjes die misbruikt waren, hadden namelijk destijds wel eens 

tegen hem gezegd dat de directeur zo’n rare vieze man was. 

 

Maar hij had er niets mee gedaan met die opmerkingen 

en daar waren toen ook wel redenen voor, zeker achteraf gezien, 

maar toch: 

hij had zijn mond gehouden, 

was niet naar Ninevé gegaan, 

maar naar Tarsis. 

 

Hij betaalde de overtocht, maar de prijs was hoog: 

want altijd nog is er die schuldvraag 

die hem tot de dag van vandaag achtervolgt. 

 

Ook Jona vaart weg van de Heer: 

de duif verliest zijn oriëntatie en vliegt naar een plek  

waar zijn bestemming niet ligt. 

Hij valt in slaap… in een diepe slaap. 

Zo heet de toestand in de bijbel 

waar je als mens in terecht kunt komen 

als je helemaal stil komt te liggen in je ontwikkeling. 

En er zal dus een moment moeten komen, vroeg of laat, 

dat Jona wakker zal moeten worden en 

zal moeten omkeren om op honk te komen. 

En dat moment komt er: doordat er een storm opsteekt: 

‘de Heer wierp een hevige storm op de zee’, staat er. 

Bijbelse taal is dat om te zeggen dat het keerpunt bij Jona 

wordt ingezet doordat de kracht van Gods Geest gaat waaien. 

 

Zoals het in Genesis 1 ook de Geest van God was 

die over de oervloed zweefde 

en ging waaien en de duisternis wegblies en er leven kwam 
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en zoals bij het volk Israel dat voor de Schelfzee stond 

met achter hen de Egyptenaren die hun op de hielen zaten 

en voor hen de dreigende en kolkende zee 

en het de geestkracht van God was  

die de zee uiteen blies en deed splijten 

en er een gebaand pad kwam dat de Israelieten voor zich zagen  

en waardoor ze konden gáán, 

niet de ondergang tegemoet 

maar het Léven …. 

 

en zoals met Pinksteren de leerlingen uit hun beslotenheid  

worden weggeblazen de wereld in, 

als ze daar op dat bovenkamertje in Jeruzalem zitten 

opdat, wat zij met Jezus deelden, 

verspreid wordt en weer gaat léven onder de mensen. 

 

zó blaast de Heer hier ook een ommekeer teweeg voor Jona 

en het zal nog echt wel even duren voordat Jona weer op til is, 

maar de weg terug is gebaand: 

hij kan gaan, hij kán terug. 

 

Hij heeft daar wel de doortastendheid van de schipper voor nodig 

die met zijn directe vragen Jona bij de les houdt: 

“Wat lig jij hier te slapen? Sta op jij! Roep je God aan!” 

En hij heeft daar ook betrokkenheid van de zeelui voor nodig 

en wat een sympathieke mensen zijn dat, 

als je dat leest: 

die hem confronteren met wezenlijke vragen: 

“hoe komt het dat dat deze ramp óns treft? 

Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan?  

Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je?” 

 

Door die terechte vragen van de schipper en de zeelui 

komt Jona terug bij zijn kern, terug bij zijn belijdenis: 
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“Ik ben een Hebreeër en ik vereer de Heer, 
de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft.” 
 

En teruggevoerd tot die kern, 

tot waar hij voor staat, 

wie hij is, wat hem maakt tot wie hij is, 

teruggevoerd tot die kern beseft hij 

dat hij op het verkeerde spoor zit 

en daarom zegt hij ook, 

in alle eerlijkheid en in alle zelfreflectie ook: 

 
“Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. 
Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie 
tekeer gaat.” 
 

En alhoewel nog alle zeilen worden bijgezet om het te verhoeden 

dan toch wordt hij de zee in gejonast: 

van je één, twee, drie in Gods naam… 

 

En ondertussen zit God te wachten, urenlang, 

totdat deze vogel die Hij met zijn ene hand heeft uitgezet 

rechtsomkeert zal maken 

en Hij hem met zijn andere hand weer aan kan nemen 

om hem thuis te brengen, op til. 

 

Want meer nog dan het verhaal van het vluchtgedrag  

dat wij mensen kennen en ja…. 

waar wij ons ook schuldig aan maken… 

meer nog dan menselijk vluchtgedrag 

gaat het boekje Jona over de trouw van God. 

 

God die rotsvast in óns gelooft 

en erop vertrouwt dat, 

hoezeer wij onze oriëntatie soms ook kunnen verliezen 

en hoezeer wij voor Hem van de radar verdwijnen 
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er toch altijd íets in ons kan zijn, 

ook al is dat maar piepklein, 

dat de weg naar de duiventil weer hervindt, 

ondanks onszelf en dankzij anderen. 

 

En soms misschien zelfs nog meer dankzij ongelovigen 

dan dankzij gelovigen, 

zoals dat hier ook het geval is in het verhaal van Jona. 

 

Ondanks onszelf en dankzij anderen 

is er iets in ons 

dat de weg naar de duiventil weer kan hervinden. 

En dat is waar God op vertrouwt. 

Onbegrijpelijk maar waar. 

 

Bij God mogen we altijd weer thuis komen. 

Om opnieuw uitgezet te worden voor de vlucht van ons leven. 

 

AMEN. 
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O God,  wij vliegen van hot naar her 

in ons denken en in ons doen, 

in waar we gaan, of waar we zitten, of waar we staan. 

En we lopen daarbij onszelf soms voorbij. 

Maar als we hier zijn, in dit huis, uw huis 

dan kan het zijn dat de rust ons geschonken wordt 

en dat wij terugkeren tot wat ons ten diepste houdt bewogen. 

Hier kunnen wij kijken naar wat er goed gaat, of goed is, in ons leven 

én ook naar waar wij vluchten voor uw Geest: 

doen wat we níet zouden moeten doen, 

níet doen wat we wél zouden kunnen doen… 

O Heer, die ons ziet zoals we zijn, 

U kent en doorgrondt ons toch…   zo bidden wij U…. 

 

O God, wij vliegen van hot naar her, 

in ons gaan en in ons komen 

in onze ontmoetingen, in ons contact met anderen. 

En we lopen daarbij elkaar soms voorbij. 

Maar als we hier zijn, waar Gij zo dichtbij zijt met uw majesteit, 

dan kan het zijn dat alles open komt te liggen voor uw ogen: 

onze onderlinge verbondenheid èn de verwijdering die wij ook voelen; 

herkenning en vervreemding, afstand en nabijheid. 

En toch: Gij blijft ons, God, in alle dingen, 

altijd en overal omringen, zo bidden wij U… 

 

O God, wij vliegen van hot naar her 

in onze handel en wandel, in ons doen en laten. 

Beslissingen worden genomen, punten gescoord 

op het toneel van deze wereld en wij spelen mee of we willen of niet. 

En soms vragen wij ons af of wij U daarbij niet voorbij lopen, 

of wij niet te ver gaan, vluchten tot voorbij de verste zee. 

Maar daarom zijn we hier, in dit huis, uw huis 

want Gij houdt ons vast, Gij blijft ons leiden, 

met uw Woord en met uw Geest, 

waar wij onze vleugels ook uit zouden spreiden, zo bidden wij U. 
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Tafelgebed 

 

Gezegend zijt Gij, Heer onze God 

voor uw Woord dat is als het brood 

dat hier op Tafel staat 

en dat ons gegeven wordt om ons te voeden en te sterken 

en dat ons doet opstaan om te leven uit de dood, 

altijd weer. 

 

Gezegend zijt Gij, om Jezus uw Zoon 

die voor ons bij uitstek de weg heeft gebaand naar U toe. 

Hij is voor ons als een baken op onze levenszee 

dat er altijd weer een weg terug is naar U. 

En zo gedenken wij Hem: 

als uw mens, als uw trouw. 

 

Hij die in de nacht dat Hij werd uitgeleverd 

een brood nam, het zegende en brak en zei: 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. 

doet dit om mij te gedenken.” 

 

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, 

dankte en zei: 

“deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten 

wordt. Drinkt allen daaruit. En doet dit tot mijn gedachtenis.” 

 

Als wij Hem nu dan gedenken, 

door net als Hij brood en wijn met elkaar te delen, 

bidden wij om zijn Geest in ons midden… 

 

En wij zeggen de woorden die Hij ons geleerd heeft 

om te bidden: 

 

‘…. Onze Vader…. 

 


