
21. Grote vissen

Anne was jarig. Ze kreeg een mooi boek: het verhaal van Jona en de grote

vis. Ze keek naar de platen in het boek. “Wat voor vis was het, die Jona op-

slokte?” wilde ze weten. “Dat was een walvis”, antwoordde Sam zelfverze-

kerd. “Hoe weet je dat?” Papa wilde hem aan de tand voelen. “Nou, kijk maar

naar deze plaat!” “Maar zegt de Bijbel dat het een walvis was? Laten wij dat

even opzoeken.” Uit het boek Jona lazen ze: “De HEER liet Jona opslokken

door een grote vis” (Jona 2:1). Papa haalde er een oudere Bijbel bij, maar

daar stond ook in dat het “een grote vis” was. “Misschien dachten mensen

vroeger dat alleen een walvis groot genoeg zou zijn om een mens naar binnen

te werken?” vroeg mama zich hardop af. Papa zei dat er in het verleden in-

derdaad wel eens mensen door een grote vis opgeslokt werden, en er daarna

weer levend uit waren gekomen.

“Maar hoe kon Jona, na drie dagen en nachten in de buik van die vis gezeten

te hebben, nog leven? Hij zou toch allang gestikt zijn?” Sam kon het zich

niet voorstellen. “Ja,” zei Papa, “dat was zeker een wonder. Maar je snapt

wel dat Jona zijn lesje had geleerd, toen hij weer uit de vis kwam. Stout zijn

tegen God is heel gevaarlijk!” “Ja, hij had naar Ninevé moeten gaan, maar

ging de andere kant op,” wist Sam van zondagschool. “En de mensen op het

schip moesten hem in zee gooien om de storm te kalmeren.”

“Aan tafel nu allemaal, want we gaan wat lekkers eten!”, riep Mama. “Maar

eerst ‘lang zal ze leven’ zingen”, zei Sam. Mama had een heerlijke visschotel

gemaakt. Anne kon zich maar moeilijk voorstellen, dat sommige vissen zo

groot konden zijn dat zij een mens konden opslokken, in plaats van andersom.

Ze had een fijne verjaardag maar ‘s nachts had ze een rare droom. Ze zwom

rechtstreeks in de grote bek van een enorme vis, maar eenmaal in de buik

van de vis zag ze haar vader en moeder met Sam aan tafel zitten! De volgen-

de ochtend besloot ze niet meer stout te zijn. “Anne, heb je je kamer opge-

ruimd?” Ja, nu moest ze doen wat mama vroeg!
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