
Jeremia 21:1-7: Koning Zedekia stuurt boodschappers naar Jeremia 

• Koning Zedekia stuurt boodschappers naar Jeremia met de boodschap:  
2  ”Vraag aan de Heer wat ik moet doen. Nebukadnezar met zijn leger valt ons aan. 
  Misschien wil God weer een wonder doen voor ons, zodat Nebukadnezar met 
      zijn leger vertrekt.” 

 
Antwoord van Jeremia aan Zedekia:  

• God zegt tegen Zedekia in Jeremia 21:4-7: 
 -  De Babyloniërs zullen de stad omsingelen.  
 -  De wapens waarmee Israël tegen de koning van Babel strijdt,   
     zal God krachteloos maken.  

• God zelf zal tegen de bewoners van Jeruzalem strijden. Want God is woedend.  
- God zal mens en dier doden met de pest.  
- Iedereen die de pest, het zwaard en de honger overleeft, zal God in de macht van 
  koning Nebukadnezar geven. Ook koning Zedekia en zijn dienaren. God  
  zal hen door hun vijanden laten doden, zonder iemand in leven te laten.  
- Nebukadnezar zal met niemand medelijden hebben. 
 

Jeremia 21:8-10  Gods antwoord aan het volk  
  8  Zeg tegen het volk: Dit zegt de Heer:  
     ‘Let op, Ik geef jullie de keuze tussen leven en dood.  
 9  Wie in deze stad blijft, zal gedood worden door het zwaard, de honger of de pest. 
     Maar wie de stad verlaat en zich aan de Babyloniërs overgeeft, zal in leven blijven.  
     Hij zal zijn leven redden.  
10 Want Ik heb besloten deze stad kwaad te doen, niet langer goed te doen.  
    De stad zal in handen van de koning van Babel vallen.  
    Hij zal Jeruzalem in brand steken.’ 
 

Jeremia 21:11-14  Antwoord aan Zedekia  
11 En luister naar wat de Heer zegt tegen koning Zedekia van Juda.  
12 De Heer zegt tegen de koning: 

• Koning uit de familie van David, zorg ervoor dat u elke dag rechtvaardig 
rechtspreekt.  

• Veroordeel schuldige mensen en spreek onschuldige mensen vrij. Anders zal Ik mijn 
woede als een vuur over u uitstorten, omdat u zulke slechte dingen doet. Niemand 
zal dat vuur kunnen blussen.  

13 Let op, bewoners van Jeruzalem, Ik zal jullie straffen! Jullie zitten daar zo rustig in je   
     stad op de rotsachtige hoogvlakte. Jullie zeggen: 'Wie zou er naar ons toe komen?  
     Wie zou onze huizen binnendringen?'  
14 Maar Ik zal jullie straffen voor wat jullie hebben gedaan, zegt de Heer.  
     Ik zal de bossen van Jeruzalem in brand steken.  
      Het vuur zal alles om zich heen verbranden." 

 
 
 



Jeremia 22:1-9  Gods boodschap aan koning Zedekia van Juda 
1 De Heer zei tegen mij:  
   "Ga naar het paleis van de koning Zedekia van Juda en zeg tegen hem:  
2 Koning van Juda, uit de familie van David, luister nu naar wat de Heer zegt.  
   Luister, samen met uw dienaren en uw volk dat door deze poorten binnenkomt.  
3 Dit zegt de Heer:  

• Zorg ervoor dat u weer rechtvaardig rechtspreekt.  

• Veroordeel schuldige mensen en spreek onschuldige mensen vrij. 

• Zorg ervoor dat: 
 –  Vreemdelingen niet slecht behandeld worden.  
 –  Kom op voor de weeskinderen en weduwen.  
 –  Zorg ervoor dat er geen onschuldige mensen gedood worden in deze stad.  

4 Als u doet wat Ik zeg, zullen de koningen uit de familie van David koning blijven.  
   Ze zullen door de poorten van dit paleis naar binnen blijven gaan op hun wagens en 
   paarden, met hun dienaren en hun volk.  
5 Maar als u niet naar Mij luistert, zal Ik dit paleis verwoesten. Dat heb Ik bij Mijzelf 
   gezworen, zegt de Heer. 
6 Want dit zegt de Heer over de familie van de koning van Juda: U bent voor Mij zo  
   kostbaar als het prachtige land Gilead, als de top van de Libanon. Maar toch zal Ik u  
   veranderen in een woestijn, een onbewoond land.  
7 Ik heb vernietigers bevolen om met hun wapens te komen. En ze zullen uw prachtige  
   paleizen van cederhout omhakken en in brand steken.  
8 Er zullen veel volken langs deze stad komen. En ze zullen tegen elkaar zeggen:  
   'Waarom heeft de Heer dit met deze grote stad gedaan?'  
9 En ze zullen als antwoord krijgen: 'Omdat ze zich niet hebben gehouden aan hun 
   verbond met hun Heer God. Ze zijn andere goden gaan aanbidden.' " 

 
 


