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Henk Fonteyn, tekst Liselot Appelo, illustraties   

 

Vooraf ...   

 

Geloven zou, zo denken wij, voor velen gemakkelijker zijn als er niet zoveel 

mensen waren die beweren dat hun geloof het beste of het enige ware is.  Erger 

nog, zoveel mensen die in naam van God heel onmenselijke dingen doen.  Of 

uitstralen dat zij vinden dat God het met hen enorm getroffen heeft.    

 

In de Bijbel staan verhalen over dat soort mensen. Over gelovigen die erg met 

zichzelf ingenomen zijn, maar aan hun medemens geen boodschap hebben. Zo 

iemand is de profeet Jona. Dat verhaal – en lees het vooral na in de 

Bijbel! -  willen we navertellen. Op rijm. Een beetje in taal van onze eigen 

tijd. Met speelse en geestige beelden erbij die het een verhaal van alle tijden 

maken.   

 

Dat dit verhaal in de Bijbel staat, wil zeggen dat er ooit mensen zijn geweest die 

begrepen hebben dat het onmogelijk is dat God, als Hij bestaat, alleen maar de 

God van een bepaald volk, een bepaalde groep of club of kerk zou zijn.    

 

Het boek Jona vertelt dat God de God van alle mensen is, zelfs al zijn ze 

helemaal van God los.  

Dat lijkt ons iets dat meer dan ooit vandaag verteld moet worden. In woord en 

beeld en daad!   

   

   

Henk en Liselot,    

April 2015   

 

 

 

 

 

 

 

 



Op missie (1)  

  
’t Was op een warme doordeweekse dag, dat uit de 

hemel - vraag niet hoe dat gaat – de stem van God – er wordt 

betoogd dat Hij bestaat! – ineens beslag op Jona legde:   

“Profeet ben jij! En het gezegde  wil dat jij mijn woorden 

spreekt, mijn recht en waarheid van de daken 

preekt. Welnu, mijn Postduif, luister goed, want er is iets 

dat je vertellen moet in Nineve, de grote stad. Een aardig 

eindje lopen, maar als profeet krijg je wel vleugels, mag ik 

hopen. Je moet daar in de stad met passie preken dat ik 

hartgrondig hartzeer heb van alle kwaad en dat het zo toch 

echt niet langer gaat.   

Dat ik – met tegenzin – hardhandig in moet breken, dat ’t 

klokje van gehoorzaamheid al bijna 12 uur slaat.   

Vooruit, je nest uit, pak je biezen, er is geen tijd meer te verliezen.   

Naar ’t oosten moet je, Nineve moet horen dat ik me heftig 

aan hun hondsheid ben gaan storen.   

Maar hoe kan men dat weten als jij niet mijn spreekbuis bent?   

Zorg dus dat je de boodschap diep van harte kent!”   



 

 

 

 

 

 

 



Aan de haal  

Zo klonk dat toen, die stem van Boven,  en als 

we het verhaal mogen geloven, heeft Jona alles 

donders goed verstaan.  

Niet slechts wat er met zoveel woorden heeft geklonken, maar 

ook de impliciete boodschap die eronder lag verzonken.  

En uitgerekend dat gedeelte van ’t verhaal deed hem besluiten, 

niet akkoord te gaan.  Niet oostwaarts, westwaarts  ging hij aan 

de haal, een vlucht naar Tarsis, over zee - een slecht geweten op 

de koop toe mee - maar alles liever dan naar Nineve. Zo ging de 

postduif dus aan boord met op zijn maag het hoge woord dat hij 

voor God had moeten spreken, maar dat in Nineve niet werd 

gehoord omdat hij had besloten om in ’t scheepsruim, op één 

oor,    halfdoof voor een hernieuwde oproep van omhoog de 

Mediterranee over te steken.  



  

   

   

 


