
...WAT EK BELOOF HET, SAL EK DOEN… 

Jona 2: 2-10 

Intreepreek: Ds Petrus Dreyer 

Inleiding en skrifgedeelte:  

1. 

Gemeente, broers en susters. 

Die antieke mens, die persone waarvan ons in die Bybel lees, het baie angs en vrees 

in hul harte gehad.  Kyk hulle na die wêreld van hul tyd was daar baie dinge wat hulle 

bang gemaak het.   

 Onder andere het hulle gevrees vir wilde diere en rowers.  Omdat die antieke 

mens van die land afhanklik was en baie kere lang afstande moes trek was hulle 

uitgelewer aan gevare wat hul langs die pad kon oorval. 

 Terselfdertyd het hulle gevrees vir siekte en hongersnood.  Kos en water was 

skaars en die mediese wetenskappe het nog nie bestaan nie.  Goed soos griep 

was vir hulle ŉ saak van lewe of dood.  Kinders se kanse vir oorlewing was baie 

laag. 

 Dan het hulle ook gevrees vir al die onverklaarbare dinge wat om hulle gebeur 

het.  ŉ Aardbewing, ŉ sonsverduistering, selfs die wind in die takke was vir hulle 

vreemd en onbekend.   

 Terselfdertyd het hulle geglo dat hulle as mens geheel en al uitgelewer was aan 

die gode en bose geeste.  Die mense was ongelooflik bygelowig.  En baie van 

hulle daaglikse handelinge was daarop gemik om boosheid af te weer. 

 En gemeente, dit is maar net ŉ paar sake wat hulle met angs en vrees gevul het.  

Daar was nog vele meer. 

Nog ŉ saak wat die antieke mens bang gemaak het, en wat van toepassing is op die 

teksgedeelte wat ons vandag gaan lees, was die oseaan.   



Hoekom gemeente?  Hoekom was die see ŉ bedreiging vir die antieke mens?   

In die eerste plek was die see ongelooflik groot en terselfdertyd onsettend 

gevaarlik.   

 Meeste mens kon nie swem nie, en die skepe waarop die antieke mens gevaar 

het, was nie veel meer as ŉ skyt nie.  Sou daar ŉ storm uitbreek was die mense 

se kanse van oorlewing bitter skraal.  Juis daarom het die eerste seevaarders 

nooit ver van die land geseil nie.  Land was altyd in sig. 

Daar is egter ook ŉ tweede rede hoekom die see vreesaanjaend was en dit het te 

doen met die antieke mens se wêreldbeskouing.   

 Vir die antieke mens was die aarde ŉ plat skyf.  Hulle het geen begrip gehad van 

ŉ aarde wat rond is en om die son wentel nie.  Nee, die aarde was plat en dit 

was die middelpunt van die heelal.   

 Bo die aarde was die hemel en daar het God en al die ander demi-gode gewoon.  

Die engele was dan in die wêreldbeskouing die tussengangers tussen God en 

die mens.   

 Om die aarde was die see en die see het op een of ander stadium soos ŉ 

waterval van die skyf afgestort.  Juis daarom, uit vrees om van die aarde af te 

val, het hulle nooit uit die sig van land gevaar nie.   

 En onder aarde gemeente was die onderwêreld, die tuiste van die dooies.  

Volgens die wêreld beskouing was die see en die onderwêreld aan mekaar 

verbind.  Sommige teks vertel dat die see en die onderwêreld selfs die selfde 

ding is.   

Dit gestel het die mense gevrees vir die see omdat dit volgens hulle verstaan van die 

wêreld gelykstaan aan die onderwêreld.  Die see is boos, die see is die sonde, die see 

is bonatuurlik – die see is soos ŉ lewende wese en dit kan jou enige tyd insluk.  

Daarom lees ons in Openbaring dat die see sal verdwyn met die wederkoms.  D.w.s. 

die sonde sal finaal verslaan wees. 



 

2. 

Broers en susters. 

Alhoewel daar duisende jare lê tussen ons en die mense waarvan ek nou gepraat het, 

het ons tog baie dinge in gemeen.   

 Ons vrees ook maar vir die gevare van die lewe.  Misdaad en moord het ŉ 

alledaagse realiteit geword.  Ons omring onsself met hoë mure en elke aand 

word die alarm aangesit. 

 Netso vrees ons vir siekte en of ons genoeg gaan hê om van te lewe.  Baie 

mense leef elke dag met kanker.  Ander het nie weer genoeg om vir hulle kinders 

te sorg nie. 

 Netso is daar ook onverklaarbare dinge in ons lewens wat ons met angs vul.  

Wat gaan more bring?  Hoe gaan die ekonomie lyk?  Sal daar ŉ plek vir my in 

Suid-Afrika wees? 

Ons vrees miskien nie meer vir die see soos die mense van die antieke tyd nie.  Tog 

vrees ons vir dit wat die see vir die mense gesimboliseer het.  Sonde en skaamte 

maak ons bang en vul ons met angs.  Die dood bly vir elkeen van ons iets wat ons met 

absolute vrees vul.  Ons wonder of ons lewe reg is?  Is my verhouding met die Here 

reg?  Is ek gered? 

Lees ons Jona se gebed in Jona 2 vers 2-10 besef ons dat ons nie hoef te vrees nie.  

Ek en jy hoef nie vir die dinge van die lewe bang te wees nie wat God is ŉ God wat 

red – Hulp kom net van die Here af..  Kom ons lees die teks saam.  Direk na die lees 

van die teksgedeelte antwoord ons met die sing van Psalm 66 vers 1 en 4.  Ons sing 

die lied terwyl ons bly sit. 

3. 

Jona bid en bely dat die Here ŉ God is wat red. 



En die redding beslaan alle dimensies van sy lewe. 

Hy bely dat God hom red van alledaagse dinge en vir hom ŉ uitkoms bied.  In sy 

geval red God hom van verdrink en die dood en God doen dit op ŉ merkwaardige 

manier.  Hy gebruik juis iets wat die antieke mens met angs sou vul.  Hy gebruik ŉ 

gedierte van die see.   

Ons kan egter byvoeg dat God Jona nie net van see red nie.  Die redding beslaan ook 

alle ander aspekte van sy lewe.  Dit wil sê daar waar hy oprys is en boewe en wilde 

diere hom bedreig.  Of waar hy vir sy kinders moet sorg en kos op die tafel moet sit.  

Ook daar red die Here.  Ook daar bring hy uitkoms op onverwagte maniere.  God se 

almag ken geen perke nie 

Die redding wat God bring beslaan nie net die fisiese, letterlike dimensie nie.  Nee.  

God red Jona ook van die sonde en die skaamte.  God red Jona ook van die 

doderyk en die bose.  God red ook Jona van homself en sy eie swakheid en 

ongewildheid.   

Dit wil sê gemeente:  Jona getuig dat God se redding die fisiese en die geestelike 

beslaan.  God red in alle opsigte en op alle vlakke.  Daar is geen perke aan sy almag 

nie.  Hy red van die see en van die doderyk.  Sy hand strek regoor die wêreld.   

Daarom hoef Jona nie te vrees nie. 

4. 

Die redding waarvan Jona getuig gemeente ervaar elkeen van ons ook. 

Die redding beslaan ook alle dimensies van ons lewe.  God red ons ook telkemale van 

fisiese uitdagings wat die wêreld in ons pad gooi.  Baie van u kan daarvan getuig.  

God red van siekte, van gevaar, van honger.  God red waar jy geglo dit is die einde, ŉ 

doodloop straat. 

Maar netso red God ons in ŉ geestelike sin.   



En dit doen God deur Jesus.  In Jona se geval red God deur ŉ vis te gebruik.  In ons 

geval red God deur sy eie seun vir ons te stuur.  En sy Seun, Jesus, dra die dood en 

die sonde namens ons aan die kruis.  Soos in Jona se geval red God ons van ons self 

en van die sondige wêreld.   

Jona het nie vir een oomblik die redding verdien nie – hy vlug van die Here, hy is 

ongehoorsaam.  Netso gemeente kan ek en jy niks doen om dit te verdien nie.  Nee, 

God gee dit aan ons sonder dat ons daarvoor vra en sonder dat ons dit verdien.  Dit is 

die wonder van die evangelie – God se genade en liefde het geen perke nie, Hy reken 

nie ons sondes aan ons toe nie. 

Hoef ek en jy dan te vrees gemeente?  Moet ons bang wees?   Nee.  Netsoos Jona 

kan ons bely “u het my gebed gehoor”, “u is ŉ God wat red”.  Daarom sal ek nie meer 

langer bang wees nie. 

5. 

Ons kan egter nie hier stop nie gemeente, al wil ons ook graag.  Nee, in Jona se 

gebed noem hy ook nou hoe hy gaan reageer noudat hy besef die Here red.  Hy vertel 

ook vir ons hoe ŉ lewe sonder vrees lyk. 

Hy noem 4 dinge wat vir jou my netso belangrik is. 

 Die wat besef die Here red kan nie langer op nuttelose gode vertrou nie.  In 

Jona sy tyd was daar duisende gode.  Gode soos Baal ens.  Die vraag is:  Op 

watter afgode vertrou jy eerder as om op die Here te vertrou?  Meeste van ons 

verafgod ons self.  Ons volg ons eie planne en ons eie koppe. 

 Tweedens stel hy dat hy ŉ loflied sing.  Lewe ek en jy ŉ lewe van blydskap?  Is 

ons bly en opgewonde oor die redding.  Kan ander mense hierdie blydskap in 

ons lewens raaksien?  Kan hulle sien dat ons bly is oor ons redding en die wete 

dat ons ŉ kind van die Here is? 

 Derdens wil hy ŉ offer aan die Here bring en op die wyse dankie sê.  Hoe lyk 

jou offer waarmee jy dankie sê?  Offer jy enige iets aan die Here?  Romeine 12 



vers 1 sê dat ons onself aan die Here moet gee as heilige offers wat vir Hom 

aanneemlik is.  Jou julle wese moet dus aan die Here oorgedra word?  Dit is wat 

dit beteken om ŉ dissipel te wees.  Jy moet jouself verloën, jou kruis opneem en 

jou aardse verlange en begeertes kruisig en in alle dinge van God eerste stel. 

 En laastens en baie belangrik.  Hy sal doen wat hy belowe het.  Dit wil sê hy 

sal na die stad Nineve gaan en sy roeping uitleef.  Die vraag is:  Noudat jy gered 

is en nie meer vrees nie – watter beloftes gaan jy nakom wat jy aan die Here 

gemaak het? 

6. 

Met die vraag in gedagte wil ek afsluit.  Watse beloftes het ek en jy aan die Here 

gemaak en kom ons dit uit dankbaarheid na? 

Dink vir oomblik oor die vraag na?  Dink ŉ bietjie aan die dag toe jy geloofsbelydenis 

afgelê het, of toe jy voor die kansel gestaan het en trou aan jou eggenoot belowe 

het, of toe jy jou kinders laat doop het?  In daai oomblik het u nie net ŉ belofte aan ŉ 

gemeente, ŉ eggenoot klein kindjie gemaak nie, maar ook aan God.  Kan u nog daai 

beloftes onthou?   

Ek het ook vandag ŉ belofte afgelê:  Ek het belowe om ŉ pastor vir gemeente Seester 

te wees, ŉ pastor wat getrou is aan God en lewe volgens die woord van God.  Dit is 

belofte wat ek aan elkeen van u maak, aan ŉ gemeente, maar veral aan ons Hemelse 

Vader. 

Gemeente: 

 Mag die Heilige Gees ons in die geloof versterk en daaraan herinner dat ons 

gered is.   

 Mag ons deur die Heilige Gees nie meer langer vrees nie – want God se almag 

ken geen perke nie.   

 Mag ons deur die Gees God dien, hom prys en ons self as offer aan hom 

gee.   



 En mag ons deur die Gees weer ons beloftes onthou en hulle nakom. Want 

God is ŉ God wat red! Amen 

Lukas 10: 25-28 

(25) Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en 

vra: “Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” (26) Jesus sê vir hom: 

“Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?” (27) Hy antwoord: “Jy 

moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag 

en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.” (28) “Jy het reg geantwoord,” sê 

Jesus vir hom. “Doen dit en jy sal die lewe verkry.” 

 

 


