Startzondag Silo 13 september 2015

Op gang komen
Op de Silo Startzondag 2015, het begint van een nieuw kerkelijk seizoen, lezen we uit het bijbelboek
Jona. Een verhaal, dat maar moeilijk op gang komt! Voor onze start is dat paradoxaal misschien,
maar we concentreren ons op de afloop van het verhaal, niet op het begin. Het venijn zit in de staart,
zeggen we wel eens, als iets op het laatst tóch nog een ongewenste wending krijgt. Hoe moeten we
naar dit verhaal kijken? Eind goed, al goed? Dat zijn de vragen voor deze zondag in Silo.
Lezingen : Jona 2: 3-10 en Jona 4: 1-11
Overdenking

Voorganger:

ds Regien Smit

Jona is een verhaal van 'op gang komen', met nu weer hoge urgentie, dan weer vertraging of zelfs
stilvallen. Het is zó beeldend, dat het ook aan baby's te vertellen valt, zoals we vanmorgen hebben
gezien. Het plot is zó eenvoudig,dat het in twee zinnen kan worden verteld:
1. God wil Ninevé redden, Jona wil dat niet.
2. God doet het tóch, Jona is boos.

In de Regelrecht staat een overdenking over het hele boek Jona. Vandaag concentreren we ons op
het laatste hoofdstuk, de ontknoping. Voor een goed begrip van dit laatste hoofdstuk moeten we de
chronologische volgorde in de gaten houden. Het gedeelte van de wonderboom en het gesprek
tussen God en Jona, dat zich daar ontvouwt komt vóór het moment, dat Jona uiteindelijk beseft dat
God uit barmhartigheid de stad Ninevé zal sparen.
Het verhaal eindigt aldus met Gods vraag aan Jona: 'welk recht heb jij om boos te zijn?' Dat is een
retorische vraag, waar maar één antwoord op kan worden gegeven: geen. Het verhaal laat duidelijk
zien, dat Jona fout zit. Hij heeft het echt mis. Maar zonder daarover na te denken, raakt het verhaal
ons niet echt en doet het ook niet zoveel. Het is té gladjes, te klip en klaar.
Laten we daarom eens dichterbij Jona gaan staan. Terecht of niet, hij ís furieus, op het razende af! Hij
wil geen dag langer leven, als God die stad laat voortbestaan! Waarom? De stad Ninevé is in de ogen
van Jona een heel concrete dreiging voor het kleine en kwetsbare Israel. Een grote vijand. Een
bloedstad, zoals de profeet Habakuk haar noemt. Een belangrijke stad in Assyrie, een grootmacht
met expansiedrift! Er vinden ongelofelijke wreedheden plaats. Hemeltergend! Zoals wij vandaag
naar IS kijken en ons afvragen wanneer de eerste aanslag ons land treft. Ik kan best bang zijn voor die
mogelijkheid. En dan is de eerste gedachte: als ons dit maar bespaard blijft. De gedachte dat de boel
maar plat gebombardeerd moet worden tot de laatste man, is dan niet ver weg....althans mij
bekruipt ze soms wel.
IS is het grote verhaal van deze tijd. Maar er kunnen ook kleine verhalen zijn van ongerechtigheid, die
de woede de overhand doen nemen. Zo heb ik zelf kort geleden te maken gehad met iemand op
mijn werk, die mij dusdanig in een moeilijke situatie had gebracht, dat ik er formeel melding van heb
gemaakt. En toen kwam het wachten, net als Jona........ wachten op wat er ging komen. Ik had het er

moeilijk mee, maar wilde ook dat er straf zou zijn en mij recht gedaan zou worden. Maar toen ik een
week later weer terugkwam op mijn werk, bleek dat er helemaal niets gebeurd was! En dat er ook
niets gebeuren zou. Ik kan nauwelijks beschrijven hoe verschrikkelijk kwaad ik was! Ik voelde me
zwaar in de kou gezet, in de steek gelaten. Hoe kon dit nou toch? God, waar bent u nu?
De kernvraag, die ons hier wordt gesteld is: hoe kunnen wij omgaan met het feit dat Gods
barmhartigheid voor mensen groter is dan het onrecht dat we hen zien doen?
Het boek Jona geeft ons twee analogieën. De eerste vinden we in hoofdstuk 2, de Jona psalm, die we
vanmorgen als eerste hebben gehoord. Dit is de analogie vanuit het zelfperspectief: God heeft mij
gered, ook al verdiende ik dit niet. Zou God niet daarom ook anderen onverdiend genadig mogen
zijn? Jona wist heel goed, dat hij ten dode opgeschreven was. Hij had die dood zelfs zelf gezocht! Hij
ging nog liever dood, dan dat hij God gehoorzaamde. 'Gooi me maar overboord!', riep hij naar de
bemanning van het schip. Toen die geen andere uitweg zag, gaven ze Jona inderdaad het
zeemansgraf. Maar in de diepte kwam toch het verlangen om te leven..... en riep Jona om God, zijn
Redder! En God redde hem, ook al verdiende hij het niet. Had deze persoonlijke ervaring met Gods
genade Jona rijp gemaakt voor diens opdracht? In hoofdstuk 4 blijkt van niet. Ook al weten we, dat
Gods barmhartigheid ons vele malen onverdiend heeft gered, toch slagen we er lang niet altijd in
omdat te vertalen naar de ander, die zijn barmhartigheid evenmin verdient. Ook ik, die Gods genade
wel degelijk ervaren heb in mijn leven, bleef steken in mijn boosheid en verontwaardiging, en
bedacht allerlei manieren om de zaak tóch de wending te geven die ik verlangde! Soms is deze
analogie gewoon niet krachtig genoeg.
De tweede analogie vinden we in hoofdstuk 4, in het verhaal van de wonderboom. Het verhaal dat
God met Jona aangaat om hem duidelijk te maken waarom Hij Ninevé zal gaan sparen. Dat is de
analogie vanuit Gods perspectief: als jij, Jona, het al zo moeilijk vindt om afstand te moeten doen
van deze boom, hoe moeilijk moet Ik het dan wel niet hebben met het wegdoen van al deze mensen,
die zich zo in de nesten hebben gewerkt? God vraagt van Jona om het eens niet met zijn eigen bril te
bekijken, maar zich in te leven in de positie van de Ander-God zelf. Jona was ontzettend dankbaar en
gelukkig met deze boom! Hij leefde op dat moment in afwachting van wat er met Ninevé zou
gebeuren. Hij had de stad van het westen naar het oosten doorlopen en was nu alleen, op een
verlaten plek, waar hij met minimale middelen zijn kostje bij elkaar moest zoeken. Het beeld van de
lijdende, in afzondering levende profeet. Afgemat door de hitte, de brandende zon. De boom gaf
hem enorme verlichting! Dus ja, ja! Als hem deze boom wordt afgenomen heeft hij alle recht om
woest te zijn! Jona geeft precies het goede antwoord aan God. Maar als God hem uitlegt dat Hij zelf
voor Ninevé wil doen, wat Jona zou willen voor de boom, ziet Jona het nog steeds niet. En dan komt
de slotvraag: 'met welk recht ben je zo boos?' Die vraag, daar kon ik uiteindelijk ook niet om heen.
Met welk recht verdroeg ik niet, dat degene die mij in de problemen had gebracht, ermee weg
kwam? Achteraf zie ik hoe ik -door de situatie gedwongen- stappen heb gezet om toch weer met de
persoon in kwestie door één deur te kunnen en tenslotte kon aanvaarden dat het hem niet de kop
had gekost. En daar kan ik Gods perspectief in zien.
Kortom, als wij, net als Jona, worden geconfronteerd met Gods barmhartigheid voor mensen,
waarvan wij vinden dat ze het niet verdienen, dan is onze angst, gekwetstheid en verlangen naar
gerechtigheid wel menselijk en begrijpelijk. Maar toch vraagt God van ons om,

a) vanwege de genade die we zelf van Hem onverdiend hebben ontvangen, te aanvaarden dat God
ook voor hen barmhartig is. Maar kunnen we dat niet opbrengen, dan is daar dat tweede perspectief,
dan
b) vraagt Hij ons om een stap terug te doen, de blik van onszelf af te wenden en oog te hebben voor
Gods verlangen om uit liefde deze mensen te behouden, hen de ruimte te geven om -net als de
mensen in Ninevé-, te reageren op zijn appél .
Maar zoals God voor hen barmhartig is, heeft hij ook geduld met ons als we daar tijd voor nodig
hebben. Amen.

