
1. Jona, alleen in de vis: een leerhuistekst voor coronatijd 
 

 

Jona is het exemplarische verhaal van een profeet(?), die “alleen” is. Hij is alleen tegenover 

God, tegenover de zeelieden, tegenover de inwoners van Ninevé, en alleen onder de kikajon. 

Je kunt het verhaal lezen als iemand die wegduikt in zichzelf:  hij vlucht weg, hij daalt af, wordt 

uitgespuwd, met tegenzin doet hij wat hij moet doen, hij klaagt om het onrecht hem 

aangedaan. En dan, in het open einde van de kleine Bijbelse novelle wordt hem de vraag 

gesteld of er buiten hem om ook nog een wereld is waar God zich om zal bekommeren. Open 

is het einde van de Jona novelle. Spannend blijft de vraag: weet Jona de blik naar buiten 

zichzelf te hervinden?    

Op het dieptepunt van zijn ”afdalen” in de benauwende eenzaamheid in de vis staat een 

gedicht. Dat gedicht vormt het uitgangspunt van onze leesoefening. Daarbij proberen we de 

volgende (subjectieve) vraagstelling voor ogen te houden: hebben we hier te maken met de 

“omkering” van Jona of met een intenser stadium van zijn overtuiging er “alleen” voor te 

staan. 

Tekst met de Naardense Bijbelvertaling.  

י  1  ָ֑ה ַוְיִהִ֤ ַע ֶאת־יֹונָּ ֔דֹול ִלְבלֹ֖ ג גָּ ָּ֣ ן ְיהוָּ֙ה דָּ ַוְיַמִ֤
ה   ָׁ֥ ים ּוְשלשָּ ה יִָּמֹ֖ ָׁ֥ ג ְשלשָּ י ַהדָּ֔ ָּ֣ יֹונָּ֙ה ִבְמע 

יֽלֹות׃   ל 

1 De ENE stuurt een grote vis 
om Jona op te slokken; 
dan is Jona in de ingewanden van de 



י   2  ֹ֖ יו ִמְמע  ָ֑ ֹ֖ה ֱאלהָּ ה ֶאל־ְיהוָּ ל יֹונָּ֔ ָּ֣ ַוִיְתַפל 
ה׃  ֽ גָּ  ַהדָּ

vis 
gedurende drie dagen en drie nachten. 

2 Jona bidt* 
tot de ENE, zijn God,- 
vanuit de ingewanden van de vis. 

De inleiding is nog deel van het proza-verhaal dat na het gedicht naadloos verder gaat in vers 

11.  Drie dagen en drie nachten is de door God gestuurde vis de verblijfplaats van Jona. Bekijk 

je het gedicht op zichzelf, dan is de vorm (en de Sitz im Leben) een danklied van iemand die, 

gered uit gevaar, een offer brengt in de tempel. Velen menen dan ook dat dit lied een 

invoeging is, die misschien zelfs later aan het verhaal van Jona is toegevoegd. Je kunt je 

daarom afvragen: is de functie van het gedicht, de dankpsalm, nog dezelfde in het boek Jona 

als in de oorspronkelijke Sitz im Leben?  

Opvallend in de prozatekst zijn de inleidende woorden van de drie dagen en de drie nachten. 

Het zijn in Bijbelse verteltrant aanduidingen voor een tijd van afwachting. Vgl. bijvoorbeeld 

Midrasj Bereesjiet Rabba 56,1 waar de teksten worden genoemd waar die drie dagen in 

voorkomen. 

Op de derde dag hief Avraham zijn ogen op…: er is geschreven (Hosea 6,1): “Hij zal ons 

na twee dagen doen herleven en op de derde dag doen opstaan en wij zullen leven”. 

En de derde dag van de stammen (Gen. 42, 17,18)… en op de derde dag van de 

verspieders (Jozua 2,22)… en op de derde dag van het geven van de Tora (Ex. 19,16)… 

Op de derde dag van Jona (Jona 2, 1)… Op de derde dag van de terugkeerders uit de 

ballingschap (Ezra 8,32). Op de derde dag van de herleving van de doden. (Hosea 

6,1)… En op de derde dag van Esther (Esther 5,1)… 

ינָּיו א ם ֶאת ע  הָּ א ַאְברָּ ִים ַביֹום  ( :הושע ו, ב )ְכִתיב( ,בראשית כב, ד )ַביֹום ַהְשִליִשי וִַיש ָּ מָּ ְיַחי נּו ִמי 

ִטים, ְכִתיב נָּיו, ַביֹום ַהְשִליִשי ֶשל ְשבָּ נּו ְוִנְחיֶה ְלפָּ ֶהם  ( :בראשית מב, יח )ַהְשִליִשי ְיִקמ  וַי אֶמר ֲאל 

ף ַביֹום ַהְשִליִשי, ַביֹום ַהְשִליִשי ֶשל ְמַרְגִלים, ֶשֶנֱאַמר ה ְשלֶשת  ( :יהושע ב, טז )יֹוס  מָּ ֶתם שָּ ְוַנְחב 

ה, ֶשֶנֱאַמר ַביֹום ַהְשִליִשי  וְַיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי, ( :שמות יט, טז )יִָּמים, ַביֹום ַהְשִליִשי ֶשל ַמַתן תֹורָּ

ילֹות, ַביֹום ַהְשִליִשי ֶשל  ( :יונה ב, א )ֶשל יֹונָּה, ִדְכִתיב ה ל  ה יִָּמים ּוְשלשָּ ה ְשלשָּ גָּ י ַהדָּ וְַיִהי יֹונָּה ִבְמע 

ה, ִדְכִתיב י גֹולָּ ה, ַביֹום ַהְשִליִשי ֶשל ְת ( :עזרא ח, לב )עֹול  ם יִָּמים ְשלשָּ ִתים,  וַנ ֶשב שָּ ִחַית ַהמ 

ר נּו, ַביֹום ַהְשִליִשי ֶשל ֶאְסת  ִים ַביֹום ַהְשִליִשי ְיִקמ  מָּ וְַיִהי ַביֹום  ( :אסתר ה, א, )ִדְכִתיב: ְיַחי נּו ִמי 

 . ִביהָּ ית אָּ ה ַמְלכּות ב  ְבשָּ ר ַמְלכּות, לָּ  ַהְשִליִשי וִַתְלַבש ֶאְסת 

De derde dag, de laatste dag van het afwachten, gebeurt er iets ingrijpends, iets definitiefs. 

Gebeurt dat nu ook met Jona in de volgende zinnen, in het gebed dat Jona uitspreekt?  

אֶמר  3  ַוי ֹּ֗

ִָ֑ני   ַַֽיֲענ  ֹ֖ה ַוֽ י ֶאל־ְיהוָּ ה ִלִ֛ רָּ ָׁ֥ אִתי ִמצָּ רָּ קָָּ֠
ֹול  ֶטן ְשאִ֛ י׃ ִמֶבֶּ֧ ְעתָּ קֹוִלֽ ַמָׁ֥  ִשַּוְֹ֖עִתי שָּ

 

3 Hij zegt: 
 

roepen zal ik uit mijn benauwing tot de ENE 
   en hij zal mij antwoorden; 
uit de schoot van het schimmenrijk 



ר    4 ֹ֖ ים ְונָּהָּ ב ַיִמ֔ ֙ה ִבְלַבָּ֣ ִני ְמצּולָּ ִ֤ ַוַתְשִליכ 
רּו׃  ֽ בָּ י עָּ ַלָׁ֥ יָך עָּ יָך ְוַגֶלֹ֖ ֶרָׁ֥ ִני כָּל־ִמְשבָּ ָ֑ ְבב   ְיס 

 

יֶנָ֑יָך    5 ְשִתי ִמֶנֶַָּֽ֣גד ע  ְרִתי ִנְגַרֹ֖ ַמ֔ י אָּ ַוֲאִנָּ֣
יַכֹ֖ל קָּ  יט ֶאל־ה  יף ְלַהִב֔ ְך אֹוִסָּ֣ ָך׃ ַאַ֚  ְדֶשֽ

ִני    6 ָ֑ ְבב  ֹום ְיס  ֶפש ְתהֹ֖ ִי֙ם ַעד־ֶנ֔ ּוִני ַמ֙ פִ֤ ֲאפָּ
י׃  ּוש ְלר אִשֽ בָׁ֥ ּוף חָּ  סֹ֖

יהָּ    7 ֶרץ ְבִרֶחָׁ֥ ִ֛ אָּ ְדִתי הָּ ִרי֙ם יַָּר֔ י הָּ ִ֤ ְלִקְצב 
ָׁ֥ה   ַחת ַחַיֹ֖י ְיהוָּ ַעל ִמַשִ֛ ם ַוַתֶּ֧ ָ֑ י ְלעֹולָּ ַבֲעִדֹ֖

י׃  ֽ  ֱאלהָּ

 

י ֶאת־  8 ַל֙י ַנְפִש֔ ף עָּ ִ֤ ֹ֖ה  ְבִהְתַעט  ְיהוָּ
יַכֹ֖ל   י ֶאל־ה  ִת֔ יָ֙ך ְתִפלָּ ֶלֶ֙ ֹוא א  בִ֤ ְרִתי ַותָּ ָ֑ כָּ זָּ

ָך׃  ְדֶשֽ  קָּ

בּו׃   9 ם ַיֲעז ֽ ֹ֖ ְוא ַחְסדָּ ָ֑ י־שָּ ים ַהְבל   ְמַשְמִרֹ֖

 

ר    10 ְך ֲאֶשָׁ֥ ה־לָּ֔ ֙ה ֶאְזְבחָּ ֹול תֹודָּ י ְבקִ֤ ַוֲאִנֹּ֗
ֽה׃ ס  ה ַליהוָּ תָּ ֹ֖ ה ְישּועָּ מָּ ָ֑ ְרִתי ֲאַשל  ַדֹ֖  נָּ

  

   zal ik schreeuwen om hulp 
   en gij zult horen naar mijn stem. 

4 Gij zendt mij de diepte in, 
   in het hart van de zeeën, 
en een rivier omringt mij; 
al uw brekers en uw rollers 
   trokken reeds over mij heen, 

5 en ik, ik moest wel zeggen: 
ik ben verdreven 
   uit het tegenover van uw ogen; 
ach, zal ik ooit nog kijken 
naar de hal van uw heiligdom? 

6 Tot aan lijf-en-ziel hebben wateren mij omvat, 
een oervloed blijft mij omringen; 
riet zit om mijn hoofd gewonden. 

7 Naar de grondslagen van bergen 
   ben ik afgedaald, en de aarde: 
haar grendels zijn achter mij voor eeuwig; 
gij hebt mijn leven doen opklimmen 
   uit het verderf, 
   ENE, mijn God! 

8 Toen mijn ziel in mij versmachtte 
werd ik de ENE indachtig,- 
en tot u kwam mijn gebed, 
tot de hal van uw heiligdom! 

9 Die de wacht houden 
   bij ijdelheden van niets 
moeten hun vriendschap 
   verlaten,- 

10 maar ik, 
ik zal met een stem vol dank 
   u een offer brengen, 
wat ik beloofd heb zal ik voldoen,- 
het is de ENE die redt! 

 

1. Allereerst: waar bad Jona? De context is duidelijk. Hij bad in de vis. Maar sommigen 

zeggen –let ook op de verleden tijd van het werkwoord in het Hebreeuws–  dat hij dit 

danklied uitsprak al op het droge. Vgl. onderstaande uitleg van Ibn Ezra (11de -12de 

eeuw). 

והוציאו הכתוב מפשוטו כי יונה לא התפלל רק אחרי   שחידוהמפרשים רצו לפרש  -ויתפלל 

 .…צאתו אל היבשה בעבור שמצאו ממעי ולא אמר במעי



De commentatoren willen een nieuwe uitleg hieraan geven en leggen dit vers niet uit 

zoals het er staat.  Want Jona zou dit alleen maar hebben kunnen bidden nadat hij op 

het droge was gekomen. Zij vonden dat er toch staat “uit de ingewanden van de vis en 

niet in het ingewand!”  

Maar, zegt Ibn Ezra, de verleden tijd moet je zien als een “profetisch verleden”. 

Geen wonder daarom dat de Naardense Bijbelvertaling deze ”verleden tijd” met een 

toekomende tijd vertaalt. 

2. Vindt nu na drie dagen en na drie nachten de omkeer van Jona plaats, de richting uit 

zichzelf, uit de richting naar beneden tot aan de uiterste grenzen van de aarde, naar 

boven, naar de ander, naar God?  

Veel is daarvoor in het gedicht te zeggen. En je zou ook kunnen benadrukken, dat de proza 

afloop die ommekeer bewijst. Jona wordt op beschikking van God door de vis uitgespuwd. 

De omkeer is volledig. De vele uitleggingen en illustraties van de naakte Jona die de vis op 

het droge uitspuwt interpreteren zijn omkeer, zijn nieuwe geboorte, zijn nieuwe leven.  Jona 

is het voorbeeld van omkeer. Geen wonder dat het Jonaboek op Jom Kippoer wordt gelezen. 

Maar als dat zo is, hoe komt het dan dat in het verdere verhaal van Jona weinig over lijkt te 

zijn van die vrome inkeer die in het gebed zou blijken? In de rabbijnse literatuur wordt 

daarop ingegaan. Jona zou om altruïstische redenen en niet om zichzelf gevlucht zijn. 

Terecht was hij weggedoken!  

Midrasj Tanchoema parasja wajikra 8. 

Daarom zei Jona: De volken zullen direct tot omkeer komen en de woede van de 

Heilige gezegend zij Hij zal op Israël zijn. Want hij zal zeggen: de volken aan wie ik 

geen wetten en rechtsinzettingen heb gegeven: wanneer ik over hen een oordeel 

uitspreek, doen zij omkeer omdat zij het direct weten! Maar Israël is niet zo: want 

telkens wanneer ik heb mijn profeten gestuurd zijn zij hardnekkig ……  

רּוְך הּוא ַעל ִיְׂשרָּ  דֹוש בָּ ה ְוִיְהיֶה ֻרְגזֹו ֶשל ַהקָּ ַמר יֹונָּה, ַהגֹוִים ִמיָּד יֲַעׂשּו ְתשּובָּ ל. ֶשי אַמר ְלִפיכְָּך אָּ א 

ה  יֶהם ְגז רָּ ת ֶשֲאִני גֹוז ר ֲעל  ִטים, ְבע  ֶהם ֻחִקים ּוִמְשפָּ רּוְך הּוא, ַהגֹוִים ֶשל א נַָּתִתי לָּ דֹוש בָּ ם  ַהקָּ ְוה 

ם ְקש   ֶהם ְנִביַאי, ְוה  ַח לָּ ת ֲאִני שֹול  ן, ֶשְבכָּל ע  ל ל א כ  א  ִבים. ְוִיְׂשרָּ ם ׂשָּ ֶרף.  יֹוְדִעים, ִמיָּד ה   י ע 

Een subjectieve lezing:   Wanneer we de woorden van het gedicht van dichtbij gaan bekijken 

valt iets op. In de vertaling en zo ook in het Hebreeuws is een overvloed aan woorden die de 

eerste persoon, het “ego” aanduiden. Als ik goed geteld heb, komen de woorden ik, mij of 

mijn 22 keer voor. Vier keer noemt hij de Heilige gezegend zij Hij als zijn redder (Hij 

antwoordt, hij hoort, doet omhoog gaan. En het gedicht wordt afgesloten met:  de 

bevrijding komt de HEER toe!) Maar Jona heeft het vooral over zichzelf. De nadruk op de 

eigen persoon brengt Gabriël H. Cohn in zijn proefschrift “Das Buch Jona”  (1969) tot deze 

conclusie: ‘de wedergeboorte van Jona is niet een daad die hij alleen door zijn eigen 

handelen tot stand brengt, maar Jona is daar ook niet passief in. Door zijn gebed baant Jona 

zich een weg naar buiten naar het licht en leven.  Door zijn onderwerping aan Gods 

raadsbesluit, … redt Jona zichzelf.”  



 

3. Moge het gebed tot redding van Jona geleid hebben, heeft het ook geleid tot de 

doorbreking van het overtuigd zijn van Jona dat hij alleen is en er alleen voor staat? 

Ik meen dat er een angel in dat gebed staat dat misschien ondergesneeuwd wordt 

door zijn “vrome wens” God weer te willen zien en zijn beloften te voldoen. Jona zet 

zich ook hier af tegen anderen, zondert zich uit door zich te beroemen dat hij wel 

voldoet aan de verwachtingen van beloften. Let op vers 9 “Die de wacht houden bij 

ijdelheden van niets moeten hun vriendschap verlaten”. Is dit een verwijzing naar de 

zeelieden?  Prijst Jona die volgens u of zet hij zich daartegen af?  

 

Ook in de rabbijnse literatuur wordt de associatie met de zeelieden gemaakt. Hier wordt 

deze zin positief ingevuld: 

Pirke de Rabbi Eliezer 10 

De zeelieden zagen al de tekenen en de grote wonderen die de Heilige Gezegend zij 

Hij met Jona had gedaan en terstond wierpen zij eenieder zijn godheid weg in de zee, 

zoals er gezegd wordt (Jona 2,9) “Die de wacht houden bij ijdelheden van niets 

moeten hun vriendschap verlaten” 

ולות שעשה הקב"ה עם יונה מיד עמדו והשליכו ראו המלחים את כל האותות והנפלאות הגד

בּו",  : (יונה ב, ט ) שנאמראיש את אלהיו בים,   ם יֲַעז  ְוא ַחְסדָּ י שָּ  ְמַשְמִרים ַהְבל 

Ik vind deze zin in het gebed van Jona toch een pijnlijke uitspraak. Terwijl dit gedicht dat bol 

staat van aandacht voor zichzelf, van gevoelens van zelf onder te gaan, van een bijna 

egocentrische relatie met God zet Jona zich volgens mij af tegen anderen. Terecht vertaalt 

de Naardense Bijbelvertaling volgens mij in het volgende vers: maar ik … Jona zet zichzelf 

daarmee in positieve zin af tegen de afgodendienaars in vers 9 

Jona zondert zich in zijn gebed tot God toch weer af van anderen;  meer nog:  zet zich tegen 

hen af. Het alleen zijn blijkt ook een aspect te hebben dat leidt tot een op zichzelf gericht zijn 

(22 keer IK) en een zich afzetten tegen anderen. 

 

ֹ֖ה    11 א ֶאת־יֹונָּ ָׁ֥ ק  ג ַויָּ ָ֑ ֹ֖ה ַלדָּ אֶמר ְיהוָּ ַוי ָׁ֥
ה׃ פ ֽ שָּ  ֶאל־ַהַיבָּ

11 Dan zegt de ENE tot de vis,- 
dat hij Jona moet uitspuwen op het droge 

Aan het eind van hoofdstuk 2 wordt Jona uitgespuwd op het droge land. Is het negatieve 

woord van “uitkotsen” een toespeling op het feit dat er eigenlijk bij Jona niet zoveel gebeurd 

is? Want nergens horen we verder iets over een wezenlijke verandering van Jona. Is de pijn 

van de bijna doodservaring nu een loutering geweest, de opmaat van een ommekeer? Een 

uitweg uit het gevoel “alleen te zijn tegenover” of juist een bevestiging daarvan?  

4. Het einde van de Jona novelle blijft open. We krijgen geen antwoord op de vraag 

of Jona door zijn ervaringen veranderd is. Heeft hij geleerd de blik naar buiten 

zichzelf te hervinden? Lees het gedicht nogmaals met die vraag voor ogen. 

Douwe J. van der Sluis   


