


1:1 Het Woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amitthai



1:3 Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten weg van het 

aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een 

schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht 

en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van 

het aangezicht van de Heere.



1:5b Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan 

liggen en was in een diepe slaap gevallen.



3:10 ‘toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun 

slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij 

gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet’.







4:2 ‘och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn 

eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar 

Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig 

God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, die berouw 

heeft over het kwaad’.



4:4 Is het terecht dat je zo kwaad bent?    



4:8 het is voor mij beter te sterven dan te leven…



4:10 als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen 

enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten 

groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht 

verging……



zou Ik dan geen verdriet hebben om Ninevé, die grote stad met al 

die inwoners en al die dieren?



• God wordt niet snel boos

• Zijn liefde duurt eeuwig

• Hij is vol genade en barnhartigheid

• Hij wil niet dat iemand verloren gaat

• Hij is geduldig

• Hij is een God van tweede en derde en nog veel meer kansen

• Zijn goedertierenheid over mij is elke morgen nieuw


