
 

WnL CONNECT Groepe 

Reageer op God se roeping 
Jona 1:1-17 

HOOFPUNT 

Jona was aan boord ‘n skip vol van sy eie planne wat daartoe bygedra het dat hy uiteindelik 
oorboord gegooi is. 

INLEIDING 

Gebruik hierdie gedeelte om die onderwerp van bespreking aan te bied. 

● Wou jy as kind al ooit van die huis af weggeloop het? Hoekom of hoekom nie? 
● Wat het gebeur of kon gebeur het dat jy van God af sou wou weghardloop? 
● Die belangrike vraag waarop ons in hierdie les wil fokus, is die volgende: Vlug jy weg 

van God af, na God toe of wandel jy saam met Hom? As jy nie elke dag saam met 
Hom loop nie, wat moet in jou lewe gebeur wat jou van rigting sal laat verander? 

Die boek Jona is nie 'n verhaal van 'n vis nie. Dit is ook nie bloot 'n verhaal oor 'n opstandige 
profeet nie. Die sentrale karakter in die boek is God. Die boek weerspieël God se liefde vir 
die verlorenes, die tragiese versuim van sy volk om daardie liefde te deel en die uiterste 
maatreëls wat God moes gebruik om sy volk tot gehoorsaamheid te bring. In hoofstuk 1 lees 
ons hoe Jona “die reisgeld betaal het en aan boord gegaan het … weg van die 
teenwoordigheid van die Here af …” Jona was aan boord met sy eie planne wat uiteindelik 
daartoe gelei het dat hy oorboord gegooi is.  

BEGRIP 

Ontleed die teksverse om uit te vind wat die Skrif oor hierdie spesifieke onderwerp sê of 
beteken. 

Laat 'n vrywilliger Jona 1:1-2 lees. 

Ons weet baie min van die profeet Jona af. Hy word in vers 1 slegs as die “seun van Amíttai” 
geïdentifiseer en word ook in II Konings 14:25 genoem. Volgens die hierdie gedeelte was 
Jona suksesvol as 'n profeet.   

 



 

Hy het God se boodskap aan koning Jerobeam van Israel oorgedra en as gevolg daarvan is 
Israel se gebied vergroot. Jona was waarskynlik baie gewild en gerespekteer onder die volk 
van God. God het 'n spesifieke opdrag aan hom gegee: “Gaan na Ninevé en preek 
daarteen”. 

● Wat is die mees algemene redes waarom jy sukkel om aan God gehoorsaam te 
wees? 

● Is daar iets wat God van jou verwag om vir Hom te doen wat nie vir jou sin maak nie? 

Laat 'n vrywilliger Jona 1:3 lees. 

Jona se reaksie op God se roeping was miskien iets soos: “Here, U weet dat ek U liefhet, 
maar geloof het ook grense ... Ek sal orals gaan waarheen U my stuur, maar net nie na 
Ninevé toe nie.” Vir sommige is jou Ninevé dalk ‘n plek, terwyl dit vir ander dalk 'n taak kan 
wees. Ons persoonlike Ninevé is dit wat God van jou verlang. 

● Sou jy dit moeilik vind as God dit van jou sou verwag om iets vir Hom te doen? 
Hoekom? 

● In teenstelling met Jona se reaksie op God se roeping, hoe vergelyk ander Ou 
Testamentiese profete se reaksie op hulle roeping (I Konings 17:1-6; Jesaja 6:8-11 
en Jeremia 1:4-10). 

● Is jou reaksie op God vandag meer soos Elia, Jesaja, Jeremia of Jona s’n? 

Mense probeer vandag om op verskillende maniere van God af weg te vlug. Om in God se 
wil te wees, is nie 'n kwessie van waar ons geografies geleë is nie, maar waar ons geestelik 
met God staan. Ons kan van Hom af wegvlug sonder dat ons ons geografiese ligging 
verlaat. Jona se ongehoorsaamheid was 'n uitdrukking van 'n koue hart, 'n hart wat nie in 
ooreenstemming met God s’n was nie. Terwyl sommige gelowiges spesifieke take verrig 
waarvoor God hulle geroep het, is daar diegene wat bloot weier om saam met Hom in die 
alledaagse lewe te stap. Ons lewe is so gevul met alledaagse aktiwiteite dat ons nie tyd vir 
God en die bediening van mense het nie. 

Laat 'n vrywilliger Jona 1:4-10 lees. 

● Wat was die gevolg van Jona se ongehoorsaamheid (vers 4)? 
● Wat is die gevolge wat ons in die gesig staar as ons nie volgens God se wil wandel 

nie? 

Elke gelowige wat van God af probeer wegvlug, sal uiteindelik die gevolge van sy 
ongehoorsaamheid moet dra met die hoop dat hy na Hom toe sal kan terugkeer. Soms kan 
dit maande of selfs jare neem voordat die gevolge ‘n werklikheid word. Vir Jona was dit 'n 
kwessie van ure of dae. Alhoewel dit nie altyd onmiddellik gebeur nie, sal ons altyd die 
gevolge dra as ons nie aan God gehoorsaam is nie. God se genade is egter groot teenoor 
mense wat nie sy wil doen nie. Ten spyte van ons hardkoppigheid en selfsugtige neigings, 
wil Hy nog steeds sy doelwitte deur ons bereik. 

● Bespreek die tekens wat daarop dui dat die kerk van vandag aan die slaap is met 
betrekking tot die taak waartoe hy geroep is. Watter “storms” het God gestuur om sy 
kerk uit die slaap uit wakker te skud? 

 



Laat 'n vrywilliger Jona 1:11-17 lees. 

● Wat dink jy van Jona se versoek om in die see gegooi te word (vers 12)? Was dit 'n 
heldedaad, ‘n onselfsugtige daad, of was dit 'n weerspieëling van sy voortdurende 
hardnekkige weiering om God se doel in sy lewe te verwesenlik? 

Jona het 'n beter teologiese begrip van God gehad, maar geen medelye met sy medemens 
nie (hoofstuk 4). Die matrose was meer besorgd oor die fisiese toestand van een persoon, 
as wat Jona was oor 'n menigte se geestelike lewe. Jona het op die harde manier geleer dat 
jy van God af kan probeer weghardloop, maar nie vir Hom kan wegkruiip nie. God sal alles 
doen om diegene wat van Hom af weghardloop, na Hom toe terug te bring. Die grootste 
bewys van hierdie waarheid word gesien aan die kruis (Rom. 5:8). 

● Lees Matt. 12:40-41. Wat is die vergelyking tussen Jona se ‘begrafnis’ en die 
begrafnis van Jesus? Hoe vergelyk Jona met Jesus? 

● Waarom dink jy het God nie net iemand anders opgewek om die taak te verrig wat 
Jona geweier het om te doen? 

● Waarom dink jy is dit in ons beste belang om gehoorsaam te wees aan God? 

TOEPASSING 

Help jou groep om te bepaal hoe die waarhede uit hierdie Skrifgedeelte direk op hulle lewe 
van toepassing kan wees. 

Hierdie interaksie tussen God en Jona, is in die Bybel opgeteken om ons te help om ons 
interaksie met God beter te kan verstaan. God roep nog steeds mense om sy boodskap in 
verafgeleë lande te verkondig, maar ook aan bure in ons onmiddellike omgewing, vriende en 
kollegas asook vyande en teenstanders. Voordat ons vir Jona te hard oordeel, laat sy 
voorbeeld ons daaraan herinner hoe ons op God se roeping gereageer het of dalk daarop 
sal reageer. Die belangrike vraag wat ons onsself moet afvra, is die volgende: vlug ek van 
God af weg, vlug ek na Hom toe of wandel ek met Hom? As ek nie saam met Hom die pad 
loop nie, wat moet gebeur dat ek my rigting sal verander? 

● Hoe het hierdie les jou bemoedig? Hoe het dit jou uitgedaag? 
● Na wie toe stuur God jou om die evangelie mee te deel? Hoe kan jy die geleenthede 

wat jou pad langs kom, benut om die evangelie met iemand te deel? 

GEBED 

Dank die Here dat Hy ons so liefhet dat hy storms en selfs ‘n vis kan gebruik om ons op die 
pad te hou. Bid dat Hy jou sal help om eerder na Hom toe te hardloop as om weg van Hom 
af te hardloop. 

 

 


