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Jona
Gebed van Jona en de Psalmen
In de preek hebben we gezien dat Jona een beeld is van zowel de Heere Jezus alsook van het
volk Israël. In Jona 2 vinden we het gebed dat Jona uitspreekt in de vis. In dit gebed
herkennen we veel parallellen met bepaalde psalmen. In deze psalmen liggen profetische
verwijzingen naar:
1. De Heere Jezus: met name Zijn lijden en sterven;
2. Het volk Israël dat in de (nabije) toekomst in haar benauwdheid de Heere zal aanroepen
(Zach. 13:9).
Gebed van Jona in de HSV
“Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. 2 Hij zei:
Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij. Uit de schoot van
het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem. 3 Want U wierp mij de diepte in, in het hart van
de zeeën, een watervloed omringde mij; al Uw baren en Uw golven sloegen over mij heen. 4
En ík zei: Verstoten ben ik van voor Uw ogen; toch zal ik opnieuw aanschouwen
Uw heilige tempel. 5 Water omving mij, bedreigde mijn leven,
de watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden
van de bergen daalde ik af in de aarde; haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij.
Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog, HEERE, mijn God! 7 Toen mijn ziel in mij
bezweek, dacht ik aan de HEERE; mijn gebed kwam tot U, in Uw heilige tempel. 8 Wie
nietige afgoden vereren, verlaten Hem Die hun goedertieren is. 9 Maar ik, met dankzegging
zal ik U offers brengen; wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de HEERE! 10 Toen
sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.”
Enkele voorbeelden uit de Psalmen:
Psalm 69:2-4 | 15-16 “Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik
ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan; ik ben gekomen in
de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is
ontstoken; mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God.” (…) “Ontruk
mij aan het slijk en laat mij niet wegzinken, laat mij gered worden van wie mij haten,
en uit de waterdiepten. Laat de watervloed mij niet overspoelen, de diepte mij niet
verslinden, de put zijn mond boven mij niet sluiten.”
Psalm 18:5-7 | 17-20 “Banden van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf
joegen mij angst aan. Banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood
bedreigden mij. In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde
mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren.”
(…) “Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote
wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haatten, omdat zij
machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang, maar
de HEERE was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, want Hij was
mij genegen.”
Psalm 30:3-4 “HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen. HEERE,
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U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald; U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in
de kuil niet ben neergedaald.”
Psalm 31:23 “Ik echter zei, in mijn haast: Ik ben afgesneden van voor Uw ogen; maar
toch hoorde U mijn luide smeekbeden toen ik tot U riep.”
Opstanding van Christus:
“Maar uit het verderf trok U mijn leven
omhoog, HEERE, mijn God!” (Jona 2:7)

“Want U zult mijn ziel in het graf niet
verlaten, U laat niet toe dat
Uw Heilige ontbinding ziet.” (Ps. 16:10
vergl. Hand. 2:27-30)
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