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Sondag, 6 Junie 2021 

Skriflesing:   Jona 1:1-16 

Tema:    Die Jona effek.  
 
   

VERKONDIGING 
 

PREEK (Die wet/Die wil van God)  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
In ons lewens beland mens baie kere voor ‘n vurk in die pad. Gaan jy links gaan of gaan jy regs 

gaan? 

 

Eintlik staan ons elke dag voor ‘n klomp vurke in die pad.  
Jy mag dalk hulp nodig hê in ‘n bepaalde situasie. Gaan jy iemand vra om jou te help of sal jy dit 

self aanpak? 

Iemand vra vir jou vir hulp. Gaan jy help of gaan jy nie help nie? 

Soms sien ons die nood raak, maar besluit dat ons nie wil help nie. 

 

Soms verwag ons van ander mense om iets te doen, want dit is hulle werk en hulle spesialiteit. 

Baie keer is dit hoe die wêreld werk. Ons stel mense aan om ‘n bepaalde werk te verrig sodat dit 

resultate kan oplewer.  

Bv.  

‘n Skool het ‘n hoof nodig wat die skool bestuur; ons stel ‘n hoof aan. Die skool moet vakke 

aanbied en onderwysers word aangestel. Die skool het ‘n tuin wat onderhou moet word en klasse 

wat skoon gehou moet word en ‘n tuinier en skoonmakers word aangestel ens. So werk die 

wêreld.  

 

In my en jou familie en gesinslewe werk dit heelwat anderste. Ons doen dinge vir mekaar nie 

omdat ons betaal word nie, maar ons doen dit uit liefde vir ons familie. Baie keer wil mens nie 

regtig die dinge doen wat gedoen moet word nie, maar ons liefde vir mekaar lei ons om tog dinge 

te doen vir ons familie en gesin.  
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Ons gaan kuier vir ons skoonouers, al is ons nie lus nie, want ons weet hoe belangrik dit is vir 

ons vrou of man en die kinders.  

Daar is dinge soos kinders skool toe ry, sport toe ry, koor toe ry, skaak, tennis ens. en duisende 

meer.  

Ons doen dit, nie omdat ons altyd opgewonde en lus voel daarvoor nie, maar weens die liefde 

wat ons vir ons gesin, ons families het.  

En so kan mens aangaan.  

 

Toe my skoonpa en later my skoonma siek geraak het en later op sterwe gelê het, het mens 

baie tyd in die hospitaal deur gebring. Soms was dit ‘n baklei met die susters omdat niemand vir 

jou duidelike antwoorde kan gee nie, soms was die dokters wonderlik en hulle het mooi en 

duidelik met die familie gepraat.  

In sulke omstandighede moet mens mooi reëlings tref –  hoe laat gaan ons besoek en wat van die 

werk en wat van dit en dat. Maar weet u wat, ‘n mens het daardie ongerief aangepak want ons is 

lief vir ons familie en ons gesin.  

As ek terug kyk dan weet ek God het my en die ander familielede gebruik om in ‘n moeilike en 

slegte situasie mekaar te dra en mekaar te versterk. Dis familie en dis waar liefde die swaarkry en 

die seerkry oorkom.  

 

Dis my prentjie van Jesus en sy dissipels. By Jesus was liefde die hoofaar.  
As Hy gepraat het, het Hy liefde gepraat en  

as Hy mense geleer het, het Hy hulle liefde geleer en  

as Hy aan die kruis gesterf het, het Hy dit uit liefde gedoen vir Sy volgelinge, Sy familie en selfs 

vir Sy vyand en onbekende mense en die hele mensdom.  

 

U sien, baie dinge in ons lewens stoot ons.  

Jou werk stoot jou om klaar te kry met ‘n projek.  

Versoekinge stoot jou en wil hê jy moet sonde doen en verkeerde dinge doen.  

Mense rondom jou stoot jou om te doen soos hulle wil.  

 

Maar Jesus trek ons na Hom toe.  

Hy moedig ons aan om die beste ‘jy’ te wees.  

Hy trek jou nader en sê Hy sal jou troos.  
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Hy trek ons nader en sê jy is wonderlik geskape, kom ek help jou om jou gawes en jou talente en 

jou vermoëns aan te wend in liefde.  

 

Uitbou  
Ons lees ‘n gedeelte vandag uit die boek Jona.  

Neem kennis dat Jona is ‘n profeet vir God. Hy is toegerus en het die vermoë om sy werk te doen. 

Maar .... 
 
Skriflesing 

Jona 1:1-16 - U is die Here, U doen wat U wil 
 Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom: “Maak klaar, gaan na die groot stad 

Nineve toe en spreek hom aan, want Ek weet hoe sleg hy is.” 

Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe, 

en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord 

gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. 

Maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see, 

en die skip wou uitmekaar breek. Die matrose het bang geword, en elkeen het tot sy god om hulp 

geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak. Maar Jona 

was onder in die skip waarheen hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vas geslaap en die 

kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê: “Wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op 

en bid tot jou god. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie.” 

Toe sê die manne vir mekaar: “Kom ons trek lootjies sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp 

ons tref.” 

Hulle het lootjies getrek en Jona is aangewys. Toe vra hulle hom: “Vertel ons tog waarom hierdie 

ramp ons tref. Wat werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy?” 

Jona het hulle geantwoord: “Ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here die God van die hemel wat die see 

en die vasteland gemaak het.” 

Die manne het baie bang geword en vir Jona gesê: “Wat het jy nou aangevang?” 

Hulle het te wete gekom dat hy van die Here af wegvlug: Jona het hulle dit self vertel. Toe vra 

hulle hom: “Wat moet ons met jou maak dat die see weer rondom ons kan kalm word?” 

Die see het ondertussen al hoe onstuimiger geword. 

Jona het hulle geantwoord: “Vat my en gooi my in die see, dan sal dit kalm word rondom julle, 

want ek weet dit is oor my dat hierdie groot storm rondom julle woed.” 
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Die manne het hard geroei om weer die vasteland te bereik, maar hulle kon nie, want die see het 

al hoe onstuimiger geword rondom hulle. Toe bid hulle tot die Here en sê: “Ag, Here, moet ons tog 

nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moenie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. U is die 

Here, U doen wat U wil.” 

Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see. Die storm op die see het toe bedaar. 

Die manne het toe baie bang geword vir die Here en hulle het vir Hom 'n offer gebring en geloftes 

afgelê. 

 

Johannes 8:47a – “Wie ‘n kind van God is, luster na die woorde van God.”  

 

Jona is toe wel uit die see gered. Ons weet van die vis wat hom ingesluk en hom weer op die 

land uitgespoeg het. Jona het op die ou einde gedoen wat God van hom gevra het. Die Here 

het hom geroep. Die Here het hom getrek.  

Net om ‘n idee te kry van geografie rondom hierdie verhaal. –  

Nineve 

Joppe 

Tarsis 

Jona was van plan om verweg te vlug.  

 

In die Bybel is daar baie sulke verhale. Moses het voor God gesê dat hy dink nie hy is die regte 

persoon om met die Farao te gaan praat en die volk van God uit Egipte te bevry nie. En weet u, 

hy het en hy kon dit reg kry.  

Petrus het Jesus drie keer verloën. Hy het groot skuld met hom saam gedra, maar dit is vir hom, 

wie Jesus vra om Sy kerk, Sy liggaam te bou en te groei. En weet u, hy het dit gedoen. Hy het dit 

reg gekry, want hier sit ons vandag.  

 

So trek Jesus ons. Ons wil nie of kan nie, maar die Here weet jy kan en Hy weet jy sal dit kan 
gedoen kry.   

 

Die Jona effek is dat  

jou gevoelens en  

jou luste en  

jou twyfel en  
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jou gevoelens  

stoot ons weg van God af. Maar dit beteken nie, dat God jou nie roep nie! 

Jona was nie lus nie, maar God het hom nog steeds geroep. En toe hy op ‘n harde manier beleef 

dat hy sal moet oorgee aan God se wil, het hy ‘n verskil gebring in ‘n hele stad te lot.  

 

Wat van jou en my? 

Roep die Here ons nie?  

As my familie siek raak of hulp nodig het, dan help ek weens my liefde vir hulle. Is die kerk vir 

jou ‘n familie of ‘n instansie?  

U onthou dat ek aan die begin vir u gesê het dat ons gemeente staan voor ‘n vurk in die pad. Ons 

moes drastiese veranderings maak en ons het. Veranderings bring nuwe uitdagings. Seker 

uitdagings was nog altyd daar, maar  

gaan ons links gaan  

of gaan ons regs gaan?  

Is God dalk nou besig om jou te roep?  

 

Die pad, broers en susters, sal altyd uitdagend wees, maar word jy gestoot of word jy getrek? 

Hoor ons ‘n roepstem?  

 

Ek moes in die afgelope tyd aanhoor hoe mense van instansie gaan verander en daar is 
miskien goeie redes daarvoor, maar dit veroorsaak baie druk.  
En gelukkig het ek ook by mense gehoor dat hulle opstaan en aanbied om sterker rolle te speel 

in hierdie familie en dit gee baie hoop.  

 

Jona se gevoelens het hom gestoot terwyl die Here hom geroep het, hom getrek het.  

Maar die een ding wat Jona nooit kort gekom het nie, wat die teenwoordigheid van God.  

God het hom gerugsteun.  

God was sy krag en  

so was God die krag van Moses en die krag van Petrus en so is God die krag van die kerk en 

ons gemeente vandag.  

Ek hoor die Here roep my, kan jy Hom ook hoor? 
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Nes Jona het ons hierdie twee stemme binne ons wat aan die gang is. Gaan regs! Nee! Gaan 
links!  
Maar ons weet eintlik vir watter stem ons moet luister. Nie die stem van gevoelens nie, maar die 

stem van God.  

  

Waarom sukkel ons om te reageer op die Here se roepstem?  

Ons is baie maal nie lus nie of  

ons redeneer dat ons nie ‘n ding kan doen nie of  

ons het nie tyd nie. 

Miskien het dit iets te doen met hoe ons na God se liggaam van gelowiges kyk. Jesus het sy 

dissipels Sy broers en susters genoem. Hulle was familie.  

Die ideaal vir enige kerk is dat hulle ‘n familie sal wees. En dan word God se stem gehoor want 

ons regeer, tussen  

die lus,  

gevoelens,  

min tyd ens.,  

deur en gee ons onsself weens die liefde vir ons familie.  

 

Ons lewe vir God nie deur ons gevoelens nie en tog is dit hoe ons in die wêreld lewe.  

Mense sal vir my sê –  

Ek voel nie dat God vir my lief is nie. Wel, Hy het jou lief.  

Of mense kan sê ek voel nie ek het meer ‘n toekoms nie. Wel, jy kan een hê.  

Die Woord van God sê baie duidelik dat  

God ons lief het en  

dat Hy net vir ons die beste wil hê en  

dat hy jou roep om iets te doen vir Hom.  

 

Ons glo soms ons gevoelens eerder as vir God. Jona se gevoelens het hom laat wegdraai 

terwyl hy baie goed geweet het wat God wou hê.  

 

Daar is gevaar daarin om deur jou gevoelens te lewe. Mense maak groot foute wanneer hulle 

besluite maak weens hulle gevoelens i.p.v. om God te gehoorsaam. Ons moet leer om verby 

ons gevoelens te kan lewe en doen wat reg is volgens die wil van God.  
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Jona moet by ‘n punt uitkom waar hy moes vra – Wat determineer hoe ek my lewe lewe?  
 My gevoelens of God.  

Hy moet leer hoe om verby sy gevoelens te lewe en te doen wat reg is selfs al het dit vir hom 

verkeerd gevoel.  

 

Bestuur jou gevoelens hoe jy mense behandel?  

Of beheer jou gevoelens wat jy vir mense sê en nie sê nie?  

 

En u kan vanmore se sê – ‘Man, ek kan nie help wat ek voel nie!’. En weet u, ek stem saam. Ek 

kan ook nie help wat ek voel nie en ek gaan ook voorgee dat ek niks voel nie. Emosies gaan nie 

net sommer weg nie, maar ons moet leer om emosies te bestuur en toe te laat dit ons bestuur nie.  

 

Die sleutel hier is, om te weier om passief te wees en ‘n bewuste keuse te maak om die 
regte ding te doen. Gebruik jou wil om te doen wat reg is en bid vir God om jou sy genade, krag 

te gee.  

 

Wat kom van ‘n wil vir God se saak? 

Nineve het tot geloof in God gekom. Hulle kon hulle sonde herken en anders lewe. Hulle kon 

familie word en dit het God bly gemaak.  

 

Slot 
Broers en susters, daar is altyd baie werk in jou lewe vir God en in ‘n gemeente soos ons sin. In 

jou lewe vra God jou baie dinge waarvoor jy nie lus is nie, maar jy weet dit is reg. En dis waarop jy 

moet reageer. 

 

Wees ‘n broer en suster daar buite in die wêreld en meer so hier in ons liggaam van Christus. 

Hoor die Here roep jou, waak om nie vlug nie, maar stap die stad in en wen vir God.  
Amen 

 
 


