
Tekst: Jona 1: 14–17 
     
Na de vierde scheppingsdag was het prachtig op de nieuwe aarde. Er was licht, er was scheiding 
tussen water en het droge, scheiding tussen dag en nacht. Er waren de zon, de maan en de sterren. 
De aarde groeide en bloeide en geurde in het zonlicht, de grassprietjes glinsterden van de 
morgendauw en de trotse eiken staken hun takken naar de blauwe lucht. In één woord 
adembenemend. Maar ondertussen was het ademloos stil op die schone aarde. Slechts het ruisen 
van de bomen werd gehoord, de wind door de takken. 
De Heere God gaat daar op de vijfde dag verandering in brengen. In eerste instantie is daar nog 
nauwelijks iets van te merken, want het eerste wat genoemd wordt in de Bijbel, in Genesis 1, is de 
schepping van de vissen en ander wemelende levende wezens. Er is nauwelijks iets van  te zien, hier 
en daar een rimpeling in het water, maar ondertussen...  
 
Er worden nog steeds diepzeedieren ontdekt die tot nu toe onbekend waren. Ongelooflijk. Dat er nog 
steeds zeedieren zijn die duizenden en duizenden jaren nog door niemand gezien zijn. Wat een 
schepping!!   
De vissen worden op meerdere plaatsen in de Bijbel genoemd, in het Oude Testament; Job, Jesaja, 
Ezechiël en anderen en in het Nieuwe Testament uiteraard vooral in verband met de discipelen die 
vissers waren. Het is overigens wel opmerkelijk dat nergens in de Bijbel soorten vis genoemd 
worden, geen namen. O ja, in de Staten Vertaling de walvis. (4 maal) Maar eerlijkheidshalve moet 
gezegd worden dat het Hebreeuwse en ook het Griekse  woord maar moeilijk te vertalen is. In de 
Herziene Staten Vertaling wordt dan ook gesproken over een zeemonster of een grote vis. 
Ja, die grote vis, de vis van Jona, maar dat kon geen walvis zijn, want die heeft maar een  keelgat zo 
groot als een euro. En de vis van Jona, als ik dat zo zeggen mag, slikte de profeet in en spuwde hem 
ook weer ongedeerd uit op het droge.  
 
Over die vis zouden we eigenlijk de waarheid wel eens willen weten. Hoe kon Jona leven in de 
ingewanden van een vis leven, denken, zelfs bidden. Hoe kon hij ademhalen, drie dagen lang.  
Neem me niet kwalijk, niet dat ik zo’n ongelovige of twijfelaar ben, maar dit is toch al te sterk. Dat er 
in het boek Jona niet over een walvis, maar eenvoudig over een grote vis gesproken wordt is niet het 
eind van alle discussie, maar misschien wel juist het begin. 
Laat ik u dan ook het volgende vertellen; Er bestaat een verhaal uit 1758  waarin ooggetuigen 
vertellen van een matroos, die door een soort haai werd opgeslokt en ook weer levend uitgespuwd 
werd, weliswaar niet na drie dagen, maar goed. Een bekende bioloog uit Londen denkt in dit geval 
meer aan een potvis, die wel 27 meter lang kan worden, een geweldige muil heeft en een slokdarm, 
groot genoeg om een man door te laten.  
Nog een ander verhaal vertelt van iemand die door een dergelijke vis is ingeslikt, waarna de vis 
gevangen werd en bij opening bleek de man ongedeerd te  zijn. De moderne Jona. 
Misschien hebben deze verhalen je overtuigt van de waarheid.  
Mij niet! 
 
Maar ik weet wel het antwoord op de vraag over de vis van Jona. We lezen in het laatste vers van het 
eerste hoofdstuk van het boek Jona; De Heere nu beschikte. Dat is het. Einde discussie! 
Om het maar eenvoudig te zeggen; wat God nodig heeft, wat Hij gebruiken wil, dat maakt, dat schept 
Hij eenvoudig. Ik las eens ergens: de geschiedenis van Jona kunnen we best wel de achtste 
scheppingsdag noemen. Scheppen is toch: iets maken uit niets. God is Heere van de schepping, en als 
Hij het nodig vindt, dan laat Hij de ezel van Bileam spreken, als Hij een vis nodig heeft waarin Jona 
kan overleven dan zorgt Hij er eenvoudig voor. Hij spreekt en het is er en Hij gebiedt en het staat er. 
Wij belijden dat we geloven in God de Vader, de almachtige... 
 
Als Hij de wereld verlossen wil van oordeel en vrees, dan zend Hij Zijn eigen Zoon en De Zoon 
gehoorzaamt vrijwillig. 



Zo is de Heere. Zo is de Vader en de Zoon en Heilige Geest leert ons: Want deze God is onze God. Ook 
uw, ook jouw God? 
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