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“When God called Jonah to hold a 
revival in Nineveh, Jonah's skin 
started to crawl. You see, Nineveh 
was Sin City.”  (Anoniem) 
 
Die Assiriërs was berug daarvoor 
dat hulle hulle vyande lewendig in 
die sand begrawe het met net hulle 
koppe wat uitsteek!  Dan het hulle 
“polo” gespeel met hulle koppe!  Nie 
baie gawe mense nie!  Geen 
wonder Jona is so huiwerig om na 
Nineve te gaan!  Daarom is hulle 
ommekeer so ongelooflik... 
 
Daar word vertel dat Helmut 
Thielicke ’n ou foto op sy lessenaar 
gehad het. Dit was ’n foto van ’n 
Kersspel. ’n Groep rowwe manne 
het wit klere (‘robes’) gedra en het 
kerse vasgehou in sulke rowwe 
hande. ’n Ander groep rowwe 
manne met vrees op hulle gesigte, 
het voor hulle gekniel.  Dit was 

duidelik dat een groep die engele en 
die ander die angstige herders was. 
Maar hoekom so ’n foto op sy 
lessenaar hê?  Thielicke het 
verduidelik dat die foto in die tronk 
waar hy die kapelaan was, 
afgeneem is.  Die manne in die foto 
was almal geharde misdadigers, wie 
se lewens deur Jesus verander is. 
Vir Thielicke was die foto, nes ons 
storie van Jona in Nineve, ’n visuele 
herinnering van God se genade wat 
mense kan verander. 
 
Familie-oomblik 
Hoe sê ’n mens jammer? 
Reël vooraf met 3 kinders.   
Hang om elkeen van hulle nekke ’n 
plakkaat waarop staan:  “Skuldig” 
Gee dan vir elkeen van hulle iets 
waarmee hulle die plakkaat van 
hulle nekke af kan kry.   
Gee vir die eerste een ’n banksak 
vol geld (of speelgoed geld). 
Gee vir die tweede een ’n graaf. 

Gee vir die derde een ’n ou T-hemp 
wat al oud is en maklik sal kan 
skeur.  Jy kan dit dalk sommer al 
begin skeur sodat dit makliker 
tydens die diens kan skeur. 
 
Leer vooraf vir elkeen wat om te sê: 
1ste “Meneer, ek weet ek is skuldig 
daarom wil ek kom betaal vir my 
skuld.  Vat asb hierdie geld.” 
2de “Meneer, ek weet ek is skuldig, 
daarom sal ek kom werk vir jou.  
Waar kan ek begin?” 
3de “Meneer, ek weet ek is skuldig 
en ek is verskriklik jammer.  
Vergewe my asseblief.  Ek het niks 
om te gee nie, wees my net genadig 
(skeur dan die T-hemp). 
Laat elke kind een vir een vorentoe 
kom en sy/haar sin sê.  Vra vir die 
kinders van watter een die Here die 
meeste sal hou. 
 



Jona 3:1-5 2
“Om jammer te sê, is die moeilikste 
ding om te doen, maar dit is waarop 
die Here reageer”. 
 
Uiteindelik gaan Jona na die groot 
stad, Nineve, toe!  Daar het Jona ’n 
dag lank rondgestap en die kortste 
preek denkbaar gepreek – “40 dae 
en dis koebaai, Nineve!”  Die effek 
van Jona se preek was 
verstommend - die hele stad het na 
God gedraai.  En toe God die 
egtheid van hulle berou sien, 
verander Hy van plan... 
 
’n Joodse legende vertel van ’n 
ongehoorsame engel wat by God 
om genade pleit.  God het gesê:  
“Ek vergewe jou, indien jy vir My die 
waardevolste ding op aarde bring!”  
Die engel het ’n sterwende soldaat 
gevind en ’n druppel van sy bloed 
na God gebring. 
God het gesê:  “Die bloed van 
iemand wat vir sy land sterf, is 

waardevol, maar dis nie die 
waardevolste nie!”  
So het die engel aangehou soek en 
elke keer as hy iets teruggebring 
het, was die Here steeds nie 
tevrede nie. 
Eendag wou ’n boer ’n veedief, wat 
hom besteel het, doodskiet!  Hy het 
by die venster van die veedief se 
huis gestaan terwyl dié sy kinders 
nagsê.  Op daardie oomblik het hy 
aan sy eie kinders gedink en sy 
geweer laat sak. ’n Traan het oor sy 
wang gerol toe hy besef het dat hy 
amper ’n huis se geluk verwoes het!  
Die engel het met dié traan by God 
aangekom. 
God het geglimlag:  “Daar is niks 
waardevoller as ’n traan van berou 
nie.” 
Ons berou laat God van plan 
verander... dis die blye nuus van 
Jona. 
 

Soos iemand dit gestel het (vertaal 
maar self): 
“What's wrong with a merciful God? 
Isn't that what we all would like from 
God? Mercy? Yet when the mercy of 
God for me is also the mercy of God 
for them, when I look up on Sunday, 
me cosy with my God only to find 
God working the other side of the 
street with them, well, it just doesn't 
feel all that merciful.” 
 
Want God sien iets anders in mense 
raak as ons... Hy kyk anders.  
 
Hierdie storie gaan jou help om dit 
dalk te snap: 
Vader Camillo het nooit van die 
aaklige Maria-beeld voor sy 
kerkgebou gehou nie. Die 
kunstenaar wat hierdie beeld 
gemaak het, het duidelik geen talent 
gehad het. Vader Camillo het alles 
in sy vermoë gedoen om van die 
beeld ontslae te raak, maar die 
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gemeente het vasgeskop. Hulle 
verweer was dat hierdie beeld, 
bekend as die “Lelike Madonna”, al 
van die Middeleeue saam met die 
gemeente kom en dat dit deel is van 
die kerk se unieke tradisie. 
Uiteindelik het hy ’n plan gekry.  
Jaarliks is daar ’n optog deur die 
strate van die dorpie en dan word 
die Maria-beeld op ’n vragmotor 
voor die skare uitgery.  Vader 
Camillo het besluit om dié jaar die 
hobbelrigste pad te kies met die 
hoop dat die beeld van die 
vragmotor sou afval.  Hy sal boonop 
sorg dat die beeld maar net losserig 
bo-op die lorrie vasgemaak is. 
Die dag met die optog ry Vader 
Camillo self die lorrie en hy bestuur 
dit roekeloos.  Uiteindelik, vlak voor 
die kerk met die optog amper verby, 
val die lelike beeld uiteindelik, tot sy 
verligting, van die lorrie af.  Maar in 
plaas van skok, is die gemeente se 
reaksie een van uitbundige vreugde. 

Uitroepe van:  “Dis ’n wonderwerk!” 
word orals gehoor.  Hy klim vinnig 
uit die lorrie en staan verbaas oor 
wat hy sien!  Die lelike Madonna 
was al die tyd net ’n beskerming 
foefie teen die beeld diewe van die 
Middel-eeue.  Want toe die klei 
skerwe van die lelike Madonna orals 
lê, kyk hy vas in ’n soliede silwer 
Madonnabeeld.  Hy het nog nooit 
iets so moois gesien nie!  Al 
waaraan Vader Camillo kon dink, is 
dat God mens darem lekker kan 
verras. Dit wat ons dink is lelik, is al 
die tyd mooi! 
 
Golgota en die leë graf van Josef 
van Arimatea vertel vir ons nie 
“miskien sal God van plan verander 
nie” (Jona 3:9a), maar “verseker sal 
God van plan verander” én God se 
genade kan mense verander...  
 


