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•Persoonlijk perspectief



Historisch 
perspectief



Tarsis Ninevé
Gath-Hefer

Joppe

Tarsis Ninevé
Gath-Hefer

Jafo



Matt. 12:40-41 

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de 
buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen 
drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde 
zijn. De mannen van Ninevé zullen opstaan in het 
oordeel samen met dit geslacht en zullen het 
veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de 
prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier! 



2 Kon. 14:25

Hij bracht ook het gebied van Israël van Lebo-
Hamath tot de zee van de Vlakte aan Israël terug, 
overeenkomstig het woord van de HEERE, de God 
van Israël, dat Hij gesproken had door de dienst van 
Zijn dienaar Jona, de zoon van Amitthai, de profeet 
uit Gath-Hefer. 



2 Kon. 14:26-27 

Want de HEERE zag dat de ellende van Israël zeer 
bitter was, dat het met de gebondene en de vrije 
gedaan was en dat Israël geen helper had. 
De HEERE had niet gezegd dat Hij de naam van Israël 
van onder de hemel uitwissen zou, maar Hij verloste 
hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. 



Profetisch 
perspectief



Ezech. 24:24 

Zo zal Ezechiël voor u een wonderteken zijn: geheel 
zoals hij gedaan heeft, zult u doen. 



Exod. 19:5-6

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en 
Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken 
Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is 
van Mij. 
U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en 
een heilig volk zijn. 
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God
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Exod. 32:8

Zij zijn al snel afgeweken van de weg die Ik hun 
geboden had: zij hebben voor zichzelf een gegoten 
kalf gemaakt.



Matt. 23:39 

U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: 
Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! 



Hos. 5:15-6:3

Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich 
schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun 
benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken. Kom, laten wij 
terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar 
Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons 
verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de 
derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn 
aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar 
jagen de HEERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de 
dageraad.



Matt. 12:40-41 

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de 
buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen 
drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde 
zijn. De mannen van Ninevé zullen opstaan in het 
oordeel samen met dit geslacht en zullen het 
veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de 
prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier! 



Persoonlijk 
perspectief



Jona 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.



1 Pet. 3:14-16 

Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, 
dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, 
laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, 
in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder 
die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met 
zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, 
opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van 
kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede 
levenswandel in Christus belasteren. 



Jona 4:11 

Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin 
meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn die 
het verschil tussen hun rechter- en hun linker hand 
niet weten, en daarbij veel vee? 


