
Liturgie preek middagdienst over Jona 4,1-11 en HCZ 34.94-95
-GKv Loppersum-Westeremden, 07-10-2012

Welkom en mededelingen door ouderling

Komen tot de Here
Stil gebed
Votum/zegengroet
Aanbidding:
-Psalm 136,1-3 'Looft de Heer, want Hij is goed'
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Luisteren naar de Here:
Kindermoment
Zingen Psalm 81,1.4.6 Jubelt voor de Heer'
Schriftlezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema, zie onder, gebed
Zingen GK 165'Machtig God, sterke Rots'
Geloofsbelijdenis gesproken

Geven aan de Here:
Dank- en voorbedegebed   
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte
Inzameling gaven

Gaan onder de zegen van de Here
Zingen GK 133,3-5 'Door U geschapen'
Zegen

Leesgedeelte(n) en tekst: Jona 4,1-11 en HCZ 34.94-95
Preekthema: ‘Gods geboden, bij het begin beginnen!'
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We gaan in de gezamenlijke middagdiensten kijken naar de 10 geboden…
...en dat staat in het kader van ons Jaarthema: 'God en elkaar liefhebben'.

14 dagen geleden hebben we twee dingen gezien:
Het motief om God te gehoorzamen is niet angst, 'ik ben zo bang dat ik verloren ga 

dus laat ik maar gehoorzaam zijn…'
Het we hebben gezien dat het motief Gods liefde mag zijn, 'omdat de Here God 

Vader is en Hij intiem van ons houdt, heb de Here God daarom lief!'
Dat kun je zo checken als je naar Ex 20 kijkt, je ziet het in de volgorde daar: het 

volk Israel wordt door God eerst bevrijd, en daarna pas geeft Hij zijn geboden.
Dat is de volgorde van het evangelie - en dat doet zo'n beroep op ons hart…

...want daarmee zien we dat de Here God geen geforceerde liefde wil, 't moet!'
Nee, de Here God wil allereerst dat we weten dat Hij te vertrouwen is, Hij doet 

beloften en daaraan is Hij trouw.
Het 2e dat we gezien hebben was, wat is het gevolg van gehoorzaamheid aan God?, 

we zagen dat dat vrijheid is, 'je bent uit de slavernij bevrijd'…
...ons hart denkt dat we met geboden/regels slecht af zijn, dat we niets meer 

mogen, maar de Here God zegt: 'als je je eigen weg gaat, draai je jezelf de 
vernieling in!'

Als je je hart volgt, mag je een ding zeker weten, dan gaat het fout, als je op je 
eigen inzicht afgaat wordt het een drama.

Ik heb toen het voorbeeld gebruikt van een gebruiksaanwijzing, de 10 geboden zijn 
gebruiksaanwijzing bij ons leven!

Een gebruiksaanwijzing vertellen je hoe het het beste werkt, Gods geboden zeggen: 
als je deze geboden houdt, gaat het werken!

Of in een voorbeeld van Tim Keller, 'als een vis uit het water springt, waarvoor die 
gebouwd is, is 'ie niet vrij maar dood'.

Het 3e dat we zagen was het antwoord op de vraag: 'wat is het doel van de Here God 
als wij zijn geboden gehoorzamen?'

En dat is dat ons hart gaandeweg veranderd wordt, de Heilige Geest werkt in op ons 
leven en verandert ons hart, je gaat van God houden, meer en meer.

Vandaag gaan we naar het eerste gebod kijken, en we hebben een prachtig 
Bijbelgedeelte gezien, Jona 4,1-11 samen met HCZ 34.94-95.

Thema: 'Gods geboden, bij het begin beginnen!'

1. Jona's afgod en hoe hem dat tot racist maakt.
2. Wij en afgoden, en wat dat met ons doet.
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1.
Jona, wie is hij?, Jona is een profeet - misschien weet je dat Jona genoemd wordt in 

het boek 2 Koningen, 2 Kon 14,25.
Jona voorspelde in de tijd van koning Jerobeam (2 Kon 14,25) dat de grenzen veilig 

zouden worden verdedigd tegen het veel te machtige Assyrie, dat was een 
oorlogszuchtig volk.

Jona profeteert dat de grenzen van Israel met succes verdedigd zullen zijn en wat 
gebeurt er?

Hij doorstaat als profeet de test glansrijk: heel het volk Israel zag het gebeuren, er 
gebeurde wat Jona voorspeld had.

Jona is daardoor misschien - dat staat er niet met zoveel woorden - een populaire 
profeet geworden, koning Jerobeam zal blij zijn geweest met zo'n profeet.1

En als we in Jona 4 zijn, heeft Jona de opdracht gekregen van zijn God om naar 
Nineve te gaan (hfdst 1).

En dan lees je in hfdst 1 dat Jona daar grote problemen mee heeft, hij gaat eerst 
niet, maar in hfdst 3-4 is hij er alsnog - en daar lees je ook, 3,3: Nineve is een grote 

wereldstad.
En dan lees je in hfdst 3, dat als Jona in Nineve Gods boodschap brengt, dan bekeert 

de hele stad zich…
...de koning stapt op van zijn troon af, en gaat in zak en as in de rouw omdat 'ie 

inziet dat 'ie gezondigd heeft, wij hebben gezondigd.
Hij laat meedelen in heel de stad dat iedereen anders moet gaan leven, 3,8: alsof je 

in Groningen mee zou maken dat op de markt, de burgemeester verschijnt en 
meedeelt dat iedereen zich moet bekeren.

En dan verwacht je dat de profeet Jona blij zou zijn, maar wat is Jona's reactie?, hij is 
kwaad, woest, 'dit werkte grote ergernis bij Jona'.

4,1-2b, wat is hier aan de hand?, wat is er ad hand met Jona dat hij zo boos over 
Gods genade?, is Jona gek geworden?, hij zegt zelfs dat 'ie wel dood wil.

In een engelse vertaling staat: 'ik ben boos genoeg om dood te willen gaan', hij is zo 
woest dat 'ie zelfmoord wil plegen, wat is er mis met Jona?

Jona zegt in hfdst 4, 'ik had al zo'n idee dat U een God was die vergevend is, maar 
dat wil ik niet', Jona wilde niet dat de Here zo was.

Hij wilde dat alle Assyriers van de kaart zouden worden geveegd en waarom?
Jona is zo trots op zijn afkomst, zo trots op dat 'ie een Israeliet is, Jona had zijn volk 
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zo lief, maar we zien hier, die liefde is doorgeschoten…
...die liefde voor z'n volk, z'n afkomst, was zo belangrijk geworden voor hem, dat 

het omgeslagen is in racisme.
Kijk maar naar vs 2, Jona zegt: 'heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was, 

daarom wilde ik ook vluchten, ik wist wel dat dit zou gebeuren'.
'Ik had al zo'n idee dat u een God bent die genadig is', maar ik wilde dat die smerige 

Assyriers allemaal gedood zouden worden, dat ze allemaal zouden wegrotten.
Wat zie je hier gebeuren?, waarom wilde Jona wel sterven?, zijn liefde voor God blijkt 

uiteindelijk liefde voor zijn volk te zijn.
Jona was allereerst Jood en daarna pas kind van God/Jahweh, zijn identiteit lag niet 

in kind van God zijn, maar in zijn Jood-zijn.
Jona's doel om voor te leven, waar Jona profeet voor was, was de veiligheid van zijn 

volk Israel - dat was zijn afgod, daar deed hij het voor.
Dat het volk israel veilig zou zijn voor de Assyriers, Jona's god moest ervoor zorgen 

dat de politieke belangen van Israel gewaarborgd bleven...
...en toen de Here God daar een streep door zette, had Jona zoiets van: 'dan hoeft 

het van mij niet meer, zo'n God wil ik niet dienen!'
Dat dient de belangen van Israel niet, hij had moeten zeggen: 'dat dient mij niet'.

En zolang God dingen van Jona vraagt die bij Jona's belangen passen gaat het goed, 
ga naar Jeruzalem het evangelie verkondigen', prima.

Maar zodra God hem iets vraagt wat niet in Jona's straat past, was Israel te klein, 
dan schreeuwt Jona als een kleuter en is hij helemaal de weg kwijt.

Dan komt er uit wat erin zit, dan wordt duidelijk wat Jona's god is - wat hebben we 
dus gezien?

Jona was boos, God pakt hem zijn afgod af, zijn liefde voor zijn volk was sterker dan 
zijn liefde voor God, dat was belangrijker hem geworden.

Het was iets dat tussen hem en God in komen te staan.
Jona kwam dus in conflict met God omdat de Here iets vroeg wat onmogelijk was, 

naar de Assyriers gaan.
'Zeg tegen dat volk, wat inderdaad zo moordlustig is, dat Ik vergevend ben' - dat 

kon niet voor Jona.

2.

Wat betekent dit voor ons?, kunnen wij hier iets mee?
Als het over afgoden gaat, zie je hier wat het is, de catechismus verwoordt het zo 
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Scherp, vr/antw 95: 'Afgoderij is in plaats van de enige ware God die zich in Zijn 
Woord geopenbaard heeft, of naast Hem iets verzinnen of hebben, waarop de mens 

zijn vertrouwen stelt'.
Calvijn zei het zo: 'ons hart is aan afgodenfabriek', voortdurend bezig afgoden te 

smeden.
Wat leer je daarvan?, een afgod is niet iets voor achterlijke natuuraanbidders.

Nee, afgoderij is iets waar je dagelijks mee te maken hebt, het is heel praktisch, 
afgoderij is de manier waarop je hart werkt.

Hoezo?, voortdurend ben je op zoek, ben je aan het scannen: waar zal ik m'n 
vertrouwen op stellen?, wat lijkt me goed om op te vertrouwen, wat lijkt me 

hoopvol, wat maakt m'n leven goed, wat maakt me gelukkig?
De standaardinstelling van ons hart is dat het voortdurend bezig is om op iets 

anders dan God te vertrouwen.

Wat is een afgod?
Maar hoe werkt dat bij ons?, bij Jona komt het eruit op het moment dat God het van 

hem afpakt.
Jona zei: 'ik wil best voor U leven maar vraag niet van me naar Nineve te gaan!'

Wij zouden kunnen zeggen, 'Here God, ik wil best voor U leven, maar vraag niet van 
me om dit of dat te doen, en als U dat wel vraagt, bent U mijn God niet meer!'

Afgoden zijn dingen die we krampachtig vasthebben, en als iemand zoiets uit je 
handen trekt wordt je boos, dat gebeurde bij Jona.

God had daarover niet mogen beginnen, volgens Jona, over Assyrie, het is iets 
waarover je geen correctie toestaat in je leven, daar mag God niet aanzitten.

Het zijn dingen die volgens jou niet ter discussie mogen staan.
Dingen die niet ter discussie mogen staan - en misschien heb je het idee dat het 

dan slechte dingen zijn.
Misschien denk je, 'niet christenen hebben afgoden en dat zijn slechte dingen, 

christenen hebben geen afgoden want die hebben God'.
Nee, de Bijbel zegt en de HC zegt, wij zijn voortdurend op zoek naar iets om op te 

vertrouwen.
In de Bijbel staat, 'alles wat God geeft is goed, en niets daarvan is verwerpelijk, als 

het maar met dankzegging aanvaardt wordt', 1 Tim 4,4.
Maar op het moment dat het een afgod wordt, dan dank je God er niet meer voor.

Maar dan denk je dat je er recht op hebt, dan is het iets van jou geworden, waaraan 
je rechten kunt ontlenen.
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En dan snap je wel, het kan van alles zijn, om heel verschillende dingen te noemen, 
door elkaar: je gelijk krijgen - als je die afgod maar lang genoeg voedt, dan sta je 

het op een gegeven moment niet meer toe dat iemand zegt: 'nee je hebt geen 
gelijk!', dan schreeuw je als Jona moord en brand.

Of het is oogmoed, trots, er mooi en goed uitzien - kijk naar de reclames op TV, wie 
zijn de modellen, de mooiste vrouwen en mannen, en als je jezelf daaraan meet…

Of het is een bepaalde status in je leven - kostte wat het kost moet je daaraan 
vasthouden.

Of een stuk rust in je leven - en die wil je vasthebben, 3 avonden in de week zijn 
voor mij, daar mag een ander niet aankomen.

Materiele dingen - waar staat de pers bol van?, de financiele crisis, omdat al onze 
zekerheden wankelen, 'hoe hoog zal mijn pensioen zijn?'

Kinderen, het hebben van kinderen.
Het kan een relatie zijn - of je een relatie hebt, of dat je een relatie hebt die niet 

goed voor je is.
Of de goedkeuring van anderen - voortdurend denken: 'als die ander mij maar leuk 

vindt'.
Hoe je naar je ouders kijkt - 'zij hebben toen dit of dat gedaan', en je bent niet in 

voor het idee dat het genuanceerder ligt.
Familie kan een afgod zijn.

Je werk - dat je je helemaal verdrinkt in je werk.
Geld kan een afgod zijn, 'vraag niet van me daar of daaraan te geven, dan kan ik die 

2e auto niet betalen of die 3e keer op vakantie'.
Sex kan een afgod - daar voortdurend mee bezig zijn.

Het kan de kerk zijn - jouw idee over de kerk, jouw idee hoe het zou moeten gaan 
in de kerk, jouw idee hoe de liturgie zou moeten zijn.

Het kan een positie in de kerk zijn - er wordt naar je opgekeken als je ambtsdragers 
bent, als predikant of ouderling of diaken moet je goed beseffen dat het niet om jou 

maar om God gaat.
Of het kan het gevoel zijn 'waarom ben ik nooit ouderling of diaken geworden?'.

Het kan ook zijn het gevoel dat je miskend bent.
Het kan verdriet zijn, verdriet?, ja, dat je zo vasthoudt aan verdriet dat je niet beseft 

dat het een plek in mag nemen in je leven, maar dat het niet alles hoeft te zijn.
Kortom, afgoden zijn die dingen die je controleren, en waar je soms aan vasthoudt.

En we hebben daar allemaal last van, het zijn dingen waar je je tijd insteekt of je 
geld aan uitgeeft.
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En de Here God neemt dat van ons af, en de vraag is of wij dat toelaten, omdat de 
Here God wil dat we vrij zijn, Exod 20,1.

Wat gebeurt er met ons als de Here onze afgod afpakt?, wat doet dat met ons?

We hebben gezien wat het met Jona deed, wat gebeurde er zoals bij Jona, toen God 
zijn afgod afpakte?, toen was het niet te best.

Bij Jona was er niets aan de hand TOTDAT God zijn afgod van hem afnam, en toen 
ging het fout, dat had God niet mogen zeggen.

4,2: God mocht zo niet zijn, en daarom die uitbarsting van woede, van 
teleurstelling.

En die afgoden hebben we allemaal, Jona is er hier een voorbeeld, maar die 
boosheid van Jona, zie je bij jezelf als God je afgod afpakt

'Als U mij niet geeft waar ik zo om gevraagd heb, gesmeekt heb, waar ik zo naar 
verlangd heb, waar ik zo hard voor gewerkt heb, dan is het over, dan stel ik onze 

relatie ter discussie'.
Bij Jona zien we dat God z'n afgod afpakt, Jona moest z'n beeld van God bijstellen, 

God is inderdaad zo genadig, dat Hij de Assyriers vergeeft.
Het gevolg is boosheid, 'waarom doet U dit?'

'Waarom mag ik dit niet, waarom krijg ik niet van U, waarom moet het zo gaan?'

Maar waarom pakt de Here zo'n afgod van ons af?
De Here God helpt Jona om te zien dat 'ie verkeerd bezig is, de Here helpt Jona z'n 

afgod te ontdekken.
Waarom?, omdat het Jona kapot maakt, je ziet dat zijn verkeerde denkbeeld over 

God slecht voor hem is, hij is een racist geworden.
Het vreet Jona op, iemand zei eens: 'God pakt dingen van je af waarvan je denkt: 'ik 

kan er niet zonder', met als doel je te leren dat je er niet mee kunt leven'.
God pakt dingen van je af waarvan je denkt dat je er niet zonder kunt leven, om je 

te leren dat je er niet mee kunt leven...
...want het kan je opvreten, het kan je kapot maken, de Here God haalt het uit het 

leven van Jona weg.
Jona moet ontdekken, en wij moeten ontdekken dat wat de Here geeft, dat dat goed 

en dat dat voldoende is.
Maar dat is wel vreselijk moeilijk, iets loslaten wat je heel lief en dierbaar is.
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Vs 4, de Here God zegt tegen Jona, 'heb je het recht om boos te zijn?', oftewel: 'kijk 
eens in je hart, wat drijft je leven, waar doe je het voor, doe je het voor Mij?'

En het rare is dan dat de Here God die boom geeft, maar die verdwijnt ook net zo 
snel weer, waarom?

De Here wil Jona leren dat 'ie niet z'n vertrouwen op iets anders stelt, ook niet op 
die boom om daaronder rustig te kunnen afwachten dat Nineve omgekeerd wordt.

Tot slot, afgoden moeten uit je hart en leven, Paulus heeft het daarover in Rom 6-7, 

en hij noemt dat: 'het doden van het vlees'.
Dat is precies hetzelfde, alleen met andere woorden, John Owen de puritein zegt het 

zo: 'of het is zo dat jij een afgod doodt of het doodt jou'.
Het is een voortdurend proces, zegt de Bijbel, dat afsterven aan afgoden, en dat zie 

je trouwens bij Jona ook, eerst vluchtte Jona voor Gods opdracht.
Dan wordt Jona terug gehaald en dan bidt Jona id buik vd vis, dan heeft hij door dat 

'ie een afgod in zijn leven heeft.
Jona 2,9-10a: 'zij die armzalige afgoden vereren, verlaten U trouwe God'.

Maar als we in Jona 4 zijn is de afgod weer terug in z'n hart, dan is het weer terug in 
z'n leven: 'die Rot-Assyriers'.

Het is een voortdurend proces, voortdurend vechten/strijden: je bent er niet zomaar 
vanaf, als het bijv. Belangrijk voor je is wat anderen van je vinden, je bent er niet 

zomaar van af als het heel belangrijk voor je is om je gelijk te krijgen.
Je bent er niet zomaar van af als misschien de kerk te belangrijk voor je is.

Het enige medicijn zegt de Bijbel, dat staat in HCZ 34.95 is het Woord van de Here, 

'zoals de Here God zich in zijn Woord geopenbaard heeft'.
Dan leer je: 'hoe anderen naar mij kijken, dat kan ik wel belangrijk vinden, maar hoe 

kijkt de Here Jezus naar me, en daarmee moet ik me voeden!'
Ik kan wel denken, 'mijn zekerheid dat zijn de spullen die ik heb, maar het verroest 

of ik verlies of het gaat kapot, maar mijn enige zekerheid is de Here Jezus'.

De boodschap is, er is niemand die geen afgoden heeft en er is niemand die er niet 
tegen te vechten heeft.

De Here Jezus is de Enige die zijn woorden waar maakt, die ons echt liefheeft, die 
echt zekerheid geeft.

Laten we bidden 
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