Onze vreemde vogel Jona vliegt uit !?(Jona 7)
Jona 4:4-11 en Matth.12:38-41. Tekst Jona 4:11, Gez.299:1,2,4, Psalm 27:2,
gez.gel.bel., het koor: 1. Door de wereld, 2. Jeruzalem, Psalm 103:6 en 7,
Opw.407:1 en 2, Noemen van de namen, Opw. 407:3, het koor: 3. Heilig,
heilig. 4. Ehre sei Gott, Gez. 459:1,2,5,7, 456:3.
Dat betekent zijn naam. Jona, duif, vogel. Wel een vreemde vogel
soms. Eerst vliegt hij uit, om mooi weer profeet te zijn. Hofprediker van
koning Jerobeam (2 Kon.14:25). Daarna de verkeerde kant op. Niet naar
Ninevé, maar naar Tarsis, in Zuid Spanje. Misschien doel van een volgend
Zulluwus reis. Een wonderlijke vis brengt hem terug. De voetreis naar
Ninevé kan beginnen. 1200 km voor drie werkdagen. Een barre tocht met
een bizarre boodschap. Door de stad kiest hij de kortste route. Geluidwagens
zijn er nog niet. Na drie werkdagen volgen 37 rustdagen. We gunnen het
hem, maar niet waar hij naar uitziet. Hij wacht op de klap. En als die niet
komt, wordt hij somber. Vandaag komen we hem voor het laatst tegen.
Onder een gerieflijk afdak. Geen last van de zon. God zorgt voor schaduw.
Een wonderboom in de woestijn. Wij nemen afscheid. Het laatste woord is
niet aan Jona, maar aan God. Zo eindigt het boekje. Onze vreemde vogel
vliegt uit. Of blijft hij zitten? En zit hij er nog? Is hij in Ninevé gebleven? Het
lijkt er wel op. Na de bevrijding van Mosul (weet u het nog: het vroegere
Ninevé!) is onlangs zijn graf gevonden. Diep onder de grond. Eeuwen geleden
is er een Islamitisch heiligdom overheen gebouwd. Ik ben benieuwd of het
graf ooit wordt gerestaureerd. Niet dat ik het belangrijk vind. Als de
boodschap van deze kleine profeet maar bewaard blijft. Sommigen noemen
het: een onvoltooide symfonie. Het eindigt zo vreemd. Of toch juist niet?
Omdat God het laatste woord heeft? Dat komt goed uit, op deze
Eeuwigheidszondag! Aan God het laatste Woord. Als onze levensboeken dicht
gaan, Zijn Boek van Het Leven blijft open.
Even had Jona het naar zijn zin. Onder de heerlijke schaduw van die
wonderlijke boom. Ik kom er niet achter, hoelang dat heeft geduurd. Eén
dag, twee dagen, drie weken? Soms heb je dat in je leven. Dagen, weken,
soms maanden van rust. Er gebeurt weinig. Alles in je leven blijft op z´n
plaats. Je kunt naar Spanje, wanneer je wilt. Je vindt een plek voor je
camper of je caravan, waar je wilt. Je vindt het appartement, waar je het
jaren gerieflijk naar je zin hebt. Schaduw na jaren van bikkelen voor je
dagelijks brood. Beni-dormir…. heerlijk uitrusten na jaren van zwoegen. In
de schaduw van het leven. In de kantlijn van de tijd. Totdat…… we weten
het. Het leven is geen vrede alhier, geen wapenstilstand vragen. Het leven is
de krijgsbanier, tot in Gods handen dragen. Een mens wikt. God beschikt.
Driemaal lezen we het in dit kleine boekje. En God beschikt…. Eerst een vis,
toen een wonderboom…. En de laatste keer? Een worm en een gloeiende
oostenwind. De boom weg, de schaduw weg, de rust weg. Zo gaat dat in het
leven. Het blijft geen Beni …dormir…. Op deze zondag noemen we 11 namen.
En er komen er nog wel wat bij. Sommigen stierven hier, in hun rust-land.

Anderen gingen er voor naar huis. De mens wikt, God beschikt… Wanneer
de wind zich over ‘t veld laat horen….. Zomaar ineens: je partner weg, de
schaduw van je leven je ontvallen… lemand van wie je hield, die zoveel voor
je betekende, hoe moet je verder, zonder…..?
Het lijkt een triest slot van dit kleine Bijbelboekje. Een prachtige boom
met een heerlijke schaduw. Er komt een worm, een felle Oostenwind. De
boom geveld. De schaduw voorbij. Of toch niet? Is het slechts een gelijkenis?
Een voorbeeld, een plaatje, zoals in de kinderbijbel, al die plaatjes om het
heerlijk evangelie te verduidelijken?! Ja, dat is het. Een laatste les voor Jona
en voor ons. Om nooit meer te vergeten. Jona windt zich op en wordt wéér
somber. Omdat de wonderboom sterft, terwijl de mensen van Ninevé door
hun bekering niet hoeven sterven! En onder die duizenden inwoners zijn
120.000 kinderen, die het onderscheid nog niet weten tussen hun rechter- en
hun linkerhand.... Onze tekst. En God heeft zelfs oog voor de dieren. …
Daarvoor spaarde God tot deze dag deze wereld. Daarvoor staat onze
naam niet in dat rijtje. Er zijn mensen, die het onderscheid nog niet weten,
tussen geloof en ongeloof. Tussen leven met God of zonder Hem. Misschien
zijn het wel mensen heel dicht bij ons. Kinderen, kleinkinderen, of mensen
met wie we wandelen, jeu de boulen, samen eten,… Trouwens, denk ook
eens aan Israël. Gods werk met en aan Israël is ook nog niet ten einde. En
laten we ook eens eerlijk naar ons zelf kijken. Hebben wij inmiddels de gave
van het onderscheid al gekregen? Weten wij, dat er in deze wereld een
wonderboom staat? Waar? Welke? Het ruwhouten kruis, waaraan Jezus Zijn
leven gaf? Schaduw, verzoening, vrede door Hem! Welke kant vliegen wij uit?
Bracht dit jaar ons dichter bij Hem of verder van Hem? Wist u, dat er
schaduw is bij Jezus, ook als je verdrietig bent of eenzaam…., dat er
schaduw is, ook als je somber bent, het gemis je overvalt? Of Jona déze
schaduw gevonden heeft? Of er hierna nog werk voor hem was? Of hij
misschien later op die heuvel buiten Ninevé is gevonden? Aan het einde van
zijn somberheid? Of er ooit nog iets over hem is vernomen? Wilt u weten, tot
slot, welke kant deze vreemde vogel uitgevlogen is?
Nee, hij is niet ontslagen. Hij krijgt een nieuwe opdracht. Zijn derde!
Schrijf alles op wat je als profeet is overkomen!. Ook vreemde vogels horen
bij Gods Koninkrijk. Deze derde opdracht is, denk ik, de moeilijkste geweest.
Opschrijven. Zoveel van je zelf laten zien. Een selfie, ook van wat je niet goed
hebt gedaan. Dus: ook Jona moest nog onderscheid leren kennen. Volgen of
afhaken, niet stoffen over alles wat je in je leven goed hebt gedaan, maar ook
eerlijk voor God en mensen! Aan zo’n selfie krijgen we allemaal onze handen
vol!
En nóg is dit niet het laatste dat we van Jona horen in de Bijbel. Zes
eeuwen later noemt Jezus Zelf hem. In een preek over Pasen. Zoals Jona drie
dagen in de vis, zo was Jezus drie dagen in het hart van de aarde. En Hij
stond op. Hij overwon de dood. Dat is de grootste troost, ook vandaag! Jezus
stond aan de oever van het meer van Tiberias. In de vroege morgen. Het

duurde even, voordat Zijn discipelen Hem herkenden. Herkennen wij Jezus,
als de mist van twijfel en ongeloof optrekt? Vreemde vogels komen Thuis!
Jona, u en ik…. Weet u wie ook? Een man, die soms zo intens somber kon
zijn? Een man, die soms ook een vreemde vogel leek? Toon Hermans. Ook hij
wist het. Een echte vriend is iemand, die voor je vecht en… voor je bidt. Zo
leerde ook hij dat ook zelf:
Ik heb het leven niet bespied, niet tegen het licht gehouden.
Ik danste wat en zong een lied en als ik mijn handen vouwde,
werd wat gebroken was weer heel en ik kon weer liedjes schrijven,
ik bad dan: Heer´, ik weet niet veel, maar laat ´t zo maar blijven!
Zó komen vreemde vogels thuis. Voor eeuwig!

Amen

