
 
Wekelijkse overdenking | Jona 1:11 – Jona 4:11 - Joël 1: 1-20 | 16 april – 22 april | R.M. 
 

Beste luisteraar, van harte welkom. Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 
 

We hebben met elkaar het Bijbelboek Jona en Joël 1: 1-20 gelezen. Van de kleine profeten is 

het Bijbelboek Jona voor mij, maar wellicht voor jou ook, de bekendste van de 12 kleine 

profeten. In de vier hoofdstukken leren we Jona kennen. Jona denkt meer aan eigen belang 

dan aan het belang van de HEERE. Ook leren we uit dit Bijbelboek Wie de HEERE is. Wie de 

HEERE is voor Jona, Wie Hij is voor een wegloper. 
 

Daarna hebben we het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Joël gelezen. Dit Bijbelboek 

behoort ook tot de twaalf kleine profeten. Ken je de twaalf kleine profeten uit je hoofd? Ik 

las eens, en dat is helaas, dat velen in de Reformatorische gezindte beter de elf spelers van 

een voetbalclub kunnen noemen dan de twaalf kleine profeten in het Oude Testament. Het 
Bijbelboek Joël is de tweede in de rij van de twaalf profeten: Hosea – Joël – Amos – Obadja 

– Jona – Micha – Nahum – Habakuk – Zefanja - Haggaï -Zacharia – Maleachi. We hebben in 

Joël 1 gelezen over een sprinkhanenplaag en een grote droogte. Verklaarders verklaren dat 

door deze twee plagen werkelijk alles vernietigd is wat er groeide. De kern van dit 
Bijbelboek is een welmenende waarschuwing. Een waarschuwing voor de grote 

oordeelsdag die gaat komen. 

 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In het Bijbelboek Jona komt duidelijk naar voren dat Jona ongehoorzaam is. Wat leert dit 

gedeelte mij dan over God? Jona is ongehoorzaam, en de HEERE schuift Jona niet aan de 
kant. De HEERE blijft Zich over Jona ontfermen. Van Jona 1 tot 4 is dit duidelijk zichtbaar. In 

Jona 2:10 lezen we: De HEERE nu sprak tot den vis; en hij spuwde Jona uit op het droge. De 

HEERE geeft Jona een tweede kans.  

De HEERE is verdraagzaam. Ben jij Jona al eens tegengekomen? In je eigen hart? De 
ongehoorzaamheid van Jona zit van nature in jouw en mijn hart. De boodschap vanuit dit 

Bijbelboek laat zien Wie de HEERE is voor ongehoorzame mensen. Dit betekent niet dat je 

ongehoorzaam mag zijn omdat de HEERE lankmoedig is. De HEERE heeft geduld met Jona. 

De HEERE heeft geduld met jou en mij. Het feit dat je nog leeft zeg veel... nee, zegt álles 
over Wie de HEERE is. 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

In Joël 1:4 staat geschreven: Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, 
en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft 
overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. De sprinkhanen hebben de oogst verwoest. De 

economie van het gehele land is ontwricht. De tempeldienst is aangetast; want de spijs- en 
drankoffers zijn er niet meer. We lezen in hoofdstuk 1:13 - Omgordt u, en rouwklaagt, gij 
priesters! huilt, gij dienaars des altaars! gaat in, vernacht in zakken, gij dienaars mijns 
Gods! want spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis uws Gods. Door dit verlies 

kunnen er niet langer spijs- en drankoffers in de tempel worden gebracht. Hoe is dit in onze 
tijd? Het coronavirus nu? Wellicht stel je je de vraag: Heeft de HEERE de laatste 25 jaar door 

rampen tot ons gesproken? Denk aan de vuurwerkramp in het jaar 2000 in Enschede waar 

tientallen mensen zijn omgekomen. Of denk aan de brand in Volendam tijdens de 

jaarwisseling van 2000 naar 2001. Of denk aan de datum 11 september 2001. Of aan de 
tsunami op 26 december 2004, of de vlucht van MH17 op 17 juli 2014. Kortom, het zijn 



roepstemmen: Bekeert u toch een iegelijk van zijn bozen weg en maakt uw handelingen 
goed. (Jeremia 35:15). De HEERE geeft niet maar zo bepaalde plagen. Hij heeft er altijd een 

bedoeling mee. Welk doel? Dat de mensen zich gaan bekeren. In Hosea 6:1 bijvoorbeeld 
verlangt de HEERE ook dat de mens terugkeert naar Hem: Komt en laat ons wederkeren tot 
den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal 
ons verbinden. 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In Joël 1:15 staat: Ach, die dag! Want de dag des HEEREN is nabij, en zal als een verwoesting 
komen van den Almachtige. Denk aan het kernwoord ‘de dag des HEEREN’ of ‘oordeelsdag’. 
Er komt een oordeelsdag. Dit lezen we ook in Handelingen 17:31 – Daarom dat Hij een dag 
gesteld heeft, op welke Hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man, Die 
Hij daartoe geordineerd heeft. De Heere Jezus is dan Rechter. Hij zal rechtspreken. Er 

wordt gesproken over ‘een dag’. Welke dag weten we niet. Het kan zijn wanneer je op 
school zit. Of in je slaap. Of tijdens het werk. En die dan al gestorven zijn? Die zullen de 

bazuin horen en wakker worden. Er zal een grote witte troon zijn; we lezen in Openbaring 

20:11 – En ik zag een groten witten troon. De Heere Jezus zal dan zichtbaar zijn. Alle 

mensen zullen Hem zien, hetzij tot eeuwige troost óf tot eeuwige verschrikking. Je kunt op 
dat moment niet in hoger beroep. Het is het laatste oordeel. Misschien heb je in jouw leven 

dingen verborgen waarvan geen mens iets van weet. De Rechter weet het en maakt het 

openbaar. In Prediker 12:14 lezen we bij de kanttekening: Want ten jongsten dage zal God 
zelfs de verborgen gedachten oordelen. Het vonnis is eerlijk. Ook jij komt voor Diezelfde 
Rechter. Op dat moment weglopen is niet mogelijk. Al je gedachten, woorden en daden 

worden geoordeeld. Er zal een zichtbare scheiding zijn tussen de goddelozen en de 

rechtvaardigen. Rechts de schapen en links de bokken. Aan welke kant zul jij staan? Zal 

tegen jou gezegd worden: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk hetwelk 
u bereid is van de grondlegging der wereld. Of zal tegen je gezegd worden: Gaat weg van 
Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. 
Jongelui, er is ontkoming. Ook nu nog. Niemand is te jong of te oud. Niemand heeft te veel 

gezondigd. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Het bloed van Christus, toegepast aan je hart, 

geeft je blijdschap in de tijd en straks het eeuwige leven. Eeuwige zaligheid. De HEERE wil 
dit geluk geven. Dan mag je met intense blijdschap in je hart weten wat we zingen in Psalm 

73:12: Gij zult mij leiden door Uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat; en mij, hiertoe door 
U bereid, opnemen in Uw heerlijkheid. 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? 

Er zijn mensen die niet geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Je hoort of leest 
weleens dat de geschiedenis van Jona dan wordt aangegrepen om hun visie te bewijzen: 

“Iemand wordt opgeslokt door een vis en kan dat ook nog eens navertellen”? Kom op, we 

leven in de 21e eeuw”. Het is raadzaam om eenvoudig te antwoorden: “Ik geloof het wel, 

want alles wat in de Bijbel staat is waar en de Heere Jezus zegt in Mattheus 12:39-41”: Maar 
Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en 
hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet. Want gelijk 
Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des 
mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineve 
zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij 
hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jona is hier!   
Er was eens een eenvoudig christen die zei: “als er gestaan had dat Jona de vis opgeslokt 

had dan had ik het ook geloofd, want de Bijbel zegt het”. Kijk, dat is geloof. In Hebreeën 11:1 

staat ook: Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der 
zaken die men… ziet? Nee! een bewijs der zaken die men niet ziet.  



 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 

In Joël 1:3 lezen we: Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen 
vertellen, en derzelver kinderen aan een ander geslacht. Hiermee wordt bedoeld dat het 

nageslacht ook moet weten waarom deze plagen er zijn gekomen. De HEERE wil dat van 

generatie op generatie eerlijk gesproken wordt over de Bijbelse waarheden. Over de 

oordeelsdag die aanstaande is. Heeft jouw opa of oma jou in dit opzicht weleens eerlijk 

onderwijs gegeven? En jij? Als de HEERE jouw kinderen en kleinkinderen wil geven, dan 
moet jij ook eerlijk Joël 1:3 in de praktijk brengen: Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het 
uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelver kinderen aan een ander geslacht. Hier 

staat: Vertelt uw kinderen daarvan. De HEERE wil dat het nageslacht gewaarschuwd wordt 

voor het komende oordeel. In Psalm 78:4 lezen we woorden van gelijke strekking waarin 
het ook gaat om onderwijs voor het nageslacht: Wij zullen het niet verbergen voor hun 
kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn 
sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. Ook hier lezen we dat de geschiedenis 

overgedragen wordt aan de komende geslachten. Het komende geslacht moet ook de daden 
van de HEERE weten en weer doorgeven aan hun kinderen. De HEERE wil het ‘vertellen’ 

zegenen. Dit doet me denken aan het volgende verhaal waar een opa zijn kleinzoon mag 

‘vertellen’: Er was eens een jongetje, ergens in het hoge noorden. Van huis uit wist het 

jongetje niets van de Bijbel. Zijn opa vertelde hem veel uit de Bijbel. Zo had opa hem de 
eerste regel van Psalm 23 geleerd ‘DE HEERE IS MIJN HERDER’. Vijf woorden, een handvol, 

voor iedere vinger een woord. 1. De – 2. HEERE – 3. Is – 4. Mijn – 5. Herder. Ze waren veel 

samen op pad en er werd veel geoefend. Maar opa ging verder. Als het kleine vuistje bij de 

ringvinger was zei opa: “Dat is de belangrijkste mijn kind…” Het gaat immers niet om kennis 
en weten met het verstand dat Hij de Herder is, maar dat je Deze Herder door genade mag 

kennen als ‘mijn Herder’. Het is een tijdje later… Op een dag ging het jongetje naar zijn 

grootvader. Hij kwam echter onverwachts in een geweldige sneeuwstorm terecht. 

Wanhopig werd er naar hem gezocht. Maar toen het jongetje enkele dagen later gevonden 
werd, leefde hij niet meer. Grootvader stond erbij. Het ontroerde hem, toen hij de handjes 

van zijn kleinzoon zag. Het koude, stille vuistje van zijn linkerhand omklemde zijn rechter 

ringvingertje: “mijn”… ‘De HEERE is MIJN Herder’. Hoe is dit bij jou? Ook jij krijgt telkens 

weer onderwijs vanuit Zijn Woord. Onderwijs van je ouders. Is de vrucht, van dit onderwijs, 

door genade: De HEERE is MIJN Herder? 
 

Als de HEERE jou wil sparen en je mag eenmaal opa of oma wezen,  

zul je dan kunnen zeggen: Op jonge leeftijd mocht ik de HEERE al vrezen? 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 
 

 

 


