
Jona 3:5
En de mannen van Nineve geloofden God en riepen een vasten uit

en bekleedden zich, van groot tot klein, met rouwgewaden.

Jona’s oproep namens God aan de inwoners van Nineve om zich te bekeren, had een direct effect! En de mannen van
Nineve geloofden God. Nergens een spoor van twijfel, maar een radicale omkeer van groot tot klein én van hoog tot
laag - zelfs de koning en de edelen hebben aan de oproep tot bekering gehoor gegeven (vers 7). Er schijnen oeroude
historische verslagen te zijn, die melding maken van een religieuze ommekeer in Nineve. Maar we hebben dergelijke
verslagen niet nodig wanneer we Jezus de historiciteit van dit gebeuren horen bevestigen in Mattheüs 12:41. Dat de
oproep was overgekomen, wordt duidelijk uit het gegeven dat er een vasten werd uitgeroepen en dat zelfs voor de
dieren! Daarenboven gaf men door het zich kleden in rouwgewaden aan, van de ernst van de situatie diep doordrongen
te zijn.

Onwillekeurig moest ik in het licht van dit gebeuren denken aan de, vooral in evangelische kring, wat vaak aangehaalde
woorden van God die Hij in een nachtelijke verschijning aan Salomo sprak, na diens voltooiing van de bouw van de
tempel: …en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn
aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land
herstellen (2 Kron. 7:14). Een opmerkelijke belofte van God voor zijn volk. Mochten er zich bedreigende situaties
voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van de natuur - grote droogte of ziekte etc., en het volk zou zich verootmoedigen
en Gods aangezicht zoeken én zich bekeren van hun boze wegen - wat er op duidt dat er een oorzakelijk verband kan
zijn tussen de geestelijke situatie van Gods volk en wat hen overkomt, Hij uit de hemel zal horen, de zonde zou
vergeven en hun land herstellen.

We mogen dit woord uit Kronieken en wat er gebeurde rond Nineve betrekken op de gemeente (Gods volk) en de
wereld. Wanneer we eerlijk durven, nee, willen zijn, dan moeten we vaststellen dat er geen tijd is geweest waarin zich
zoveel natuurrampen hebben aangediend als juist nu: op grote schaal enorme droogte met alle nare gevolgen van dien,
overstromingen van een dusdanige omvang dat de mens machteloos staat, aardbevingen, economische onrust en
oorlogen, een al maar toenemend aantal mensen dat door kanker wordt getroffen - de pest van de eindtijd etc. etc. Hoe
past dit scenario bij wat Jezus beschrijft onder de noemer tekenen van de tijd. Tekenen die zich doen kennen als de
weeën van een zwangere vrouw, dat wil zeggen: toenemend in frequentie en intensiteit. In Openbaring geeft de
verheerlijkte Christus aan dat ondanks al deze waarschuwingen, want dat zijn het, bekering uitblijft.

Kenmerkt die houding niet juist ook vandaag voor het overgrote deel de gemeente? Dringt als bij Nineve de ernst van
de situatie van vandaag (nog) tot ons door? Of staren we ons liever blind op zogenaamd geestelijk leven, wonderen en
tekenen die veelal niets meer zijn dan manifestaties van de ziel of soms nog erger. Zouden we, van jong tot oud en van
hoog tot laag, geen gehoor geven aan de oproep van God? Let op: het einde is nabij! De mannen van Nineve zullen in
het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen (Matt. 12:41).
Om over na te denken! Pak de belofte zolang het nog kan!

Gebed
Dat Uw Geest de kans krijgt om te overtuigen van de ernst van Uw Woord en wij bereid zijn de dan door U gewezen
weg te gaan van verootmoediging. De schepping zucht en is in barensnood, de tekenen van de tijd spreken meer dan
ooit te voren! Geef Vader, om Jezus wil, een Geest van verootmoediging aan ons, Uw kinderen. Gord ons aan en doe
ons meer dan ooit wortelen in Uw Woord, terwijl we verlangend belijden: Maranatha, kom Heer Jezus, kom met haast.
Amen.


