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Jeremia 26:1-19 om zijn profetie aangeklaagd - NBV21 
 
Jeremia 26:1-6 God geeft Jeremia een opdracht 
1 In het de regering van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, 
  richtte de HEER de volgende woorden tot Jeremia: 
2 ‘Dit zegt de HEER: “Ga in het voorhof van mijn tempel staan en spreek tot  
   allen die uit de steden van Juda zijn gekomen om zich in de tempel voor Mij 
   neer te buigen. Zeg hun alles wat Ik je opdraag en laat niets achterwege.” 
3  Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken. 
   Dan zal Ik afzien van het onheil waarmee Ik hen wil treffen vanwege hun  
   kwalijke praktijken. 
4  Zeg tegen hen: Dit zegt de HEER: “Als jullie niet naar Mij luisteren,  
   als jullie de wet niet naleven die Ik je gegeven heb  
5  en niet luisteren naar mijn dienaren, de profeten, die Ik telkens weer naar 
   jullie zend, maar voor wie jullie tot nu toe doof waren,  
6  dan zal Ik met deze tempel hetzelfde doen als met Silo, zodat alle volken op 
  aarde de naam van deze stad als een vloek zullen gebruiken.” 

 
De stad Siloi

 

 
Jeremia 26:7-9  Reactie van priesters en profeten 
7  De priesters, de profeten en alle andere aanwezigen in de tempel hoorden  
  Jeremia deze woorden spreken. 
8  Nadat hij tegen hen gezegd had wat de HEER hem had opgedragen, grepen ze 
  hem vast. ‘Sterven moet jij!’ riepen ze.  
9 ‘Hoe durf je in de naam van de HEER te profeteren dat het deze tempel zal 
   vergaan als Silo en dat deze stad een ruïne wordt waar niemand nog zal  
   wonen?’ Al het volk in de tempel liep tegen Jeremia te hoop.  
 
Jeremia 26:10-11 Leiders van het volk (Juda) - zitting in de tempelpoort. 
10 Toen de leiders van Juda hoorden wat er gebeurde, kwamen ze van het 
    koninklijk paleis naar de tempel en namen ze plaats in het nieuwe  
    poortgebouw.  
 11 De priesters en de profeten namen het woord. Ze zeiden tegen de leiders en 
    alle andere aanwezigen: ‘Deze man verdient de dood. U hebt zelf kunnen  
    horen wat hij over deze stad heeft geprofeteerd.’  
 
 
 
Jeremia 26:12-19 en 24 Antwoord van Jeremia en de leiders van Juda 
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12  Jeremia antwoordde: ‘Het is de HEER die mij gezonden heeft om te  
    profeteren wat u over deze tempel en deze stad hebt gehoord.  
13  Beter daarom uw leven en luister naar de HEER, uw God, opdat Hij afziet van 
    het onheil dat Hij u heeft aangekondigd.  
 

14  Wat mijzelf betreft: ik ben in uw handen, u kunt met mij doen wat u goed en 
    rechtvaardig acht.  
15  Maar besef wel dat u door mij te doden onschuldig bloed vergiet, waarvoor 
    uzelf, deze stad en haar inwoners zullen boeten, want werkelijk, de HEER 
    heeft mij gestuurd om u te waarschuwen.’  
 
16  Toen zeiden de leiders en de andere aanwezigen tegen de priesters en de 
    profeten: Deze man kan niet ter dood gebracht worden, want hij heeft in de  
    naam van de HEER, onze God, tot ons gesproken.” 
17  En enkele van de oudsten van het land stonden op en zeiden tegen het 
    samengestroomde volk: 
18 Toen Hizkia koning van Juda was trad Micha uit Moreset op als profeet.  
    Hij zei tegen het volk van Juda: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten:  
    De Sion zal als een akker worden omgeploegd, Jeruzalem zal een ruïne 
    worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel.”  
19  Maar hebben koning Hizkia en de bevolking van Juda Micha ter dood 
    gebracht? Hizkia had ontzag voor de HEER en wist Hem gunstig te stemmen, 
    zodat de HEER afzag van het onheil dat Hij hun had aangekondigd.  
    ‘Als we deze man doden, roepen we groot onheil over ons af!’ 
 
 20  Er was nog een ander die als profeet optrad in de naam van de HEER:  
         Uria uit Kirjat-Jearim, de zoon van Semaja. Ook hij profeteerde tegen 
          Jeruzalem en Juda, en hij verkondigde hetzelfde als Jeremia.  
 21  Toen koning Jojakim, de bevelhebbers en de raadsheren zijn profetieën 
         hoorden, wilde de koning hem ter dood laten brengen. 
          Uria kwam dat te weten en vluchtte in paniek naar Egypte.  
 22   Maar de koning stuurde Elnatan, de zoon van Achbor, met een aantal 
          mannen achter hem aan.  
 23   Ze haalden Uria terug en leidden hem voor koning Jojakim, die hem liet 
         doden. Zijn lijk liet hij in een gewoon volksgraf werpen. 
 
24  Maar Jeremia werd beschermd door Achikam, de zoon van Safan, zodat hij 
    niet werd uitgeleverd aan het volk, dat hem wilde doden. 
  



 3 

27  Het Juk van Babylonië - NBV21 
 

Jeremia 27: 1-8 Opnieuw een boodschap brengen. 
1 In het begin van de regering van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia,  

  richtte de HEER zich tot Jeremia.  
2 Dit zei de HEER tegen mij: “|Maak jukken met riemen en leg die op je nek.”  

3 Stuur de koningen van Edom, Moab, Ammon, Tyrus en Sidon ieder een juk.  

  Je moet ze meegeven aan hun gezanten, die bij koning Sedekia in Jeruzalem  

  zijn.  

 Juk 
 - Een juk is een houten balk, met een bepaalde pasvorm, die op de 

      schouder wordt gedragen om een last te verplaatsen. Aan beide uiteindes 

   zit een haak of een inkeping, waaraan een touw of een ketting met een 

   mand of een emmer kan worden bevestigd.  

 - Een juk met twee emmers water is in Nederland het traditionele beeld.  

 - Jukken worden in Azië nog steeds gebruikt, bijvoorbeeld op het  

    platteland voor de oogst en in de steden voor verkoop op de markt,  

     hoeken van straten en aan huis. 
 

4 Laat ze hun vorst de volgende boodschap overbrengen:  

  Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël – dit moet u dus 

  tegen uw vorst zeggen:  
5 Ik heb met mijn grote kracht en met mijn machtige arm de aarde gemaakt en 

  de mensen en dieren die er leven. Ik geef de aarde aan wie Ik wil.  
6 Ik heb jullie landen nu allemaal in handen gegeven van mijn dienaar, koning  

  Nebukadnessar van Babylonië; zelfs de wilde dieren heb Ik aan hem  

  onderworpen.  
7 Alle volken zullen aan hem, zijn zoon en zijn kleinzoon onderworpen zijn, 

  totdat ook voor zijn eigen land de tijd komt dat vele volken en machtige  

  koningen het zullen onderwerpen.  
8 Het volk of koninkrijk dat zich niet aan hem, koning Nebukadnessar van  

  Babylonië, wil onderwerpen, dat zich niet zijn juk wil laten opleggen, zal Ik 

  straffen met het zwaard, de honger en de pest, totdat Ik het door zijn toedoen  

  vernietigd heb – spreekt de HEER.  
 

Jeremia 27: 9-15  Waarschuwing 
9  Luister niet naar: je profeten, waarzeggers, droomuitleggers,  

   toekomstvoorspellers en tovenaars, die jullie steeds oproepen je niet aan 

   de koning van Babylonië te onderwerpen.  
10 Hun profetieën zijn leugens; ze bereiken er slechts mee dat jullie uit je land  

    worden verdreven. Ik zal jullie uiteenjagen en jullie zullen omkomen. 
11 Maar het volk dat zich het juk van de koning van Babylonië laat opleggen, dat 

    zich aan hem onderwerpt, zal Ik in zijn eigen land laten blijven. Het mag er 

    blijven wonen en de akkers bewerken – spreekt de HEER.’ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Twee_emmertjes_water_halen
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12 Ik sprak dezelfde woorden tot koning Sedekia van Juda: ‘Laat u het juk van de 

    koning van Babylonië opleggen, onderwerp u aan hem en zijn volk, dan zult u  

    in leven blijven.  
13 Waarom zouden u en uw volk sterven door het zwaard, de honger en de 

    pest? Want daarmee heeft de HEER ieder volk gedreigd dat zich niet aan de  

    koning van Babylonië wil onderwerpen.  
14  Luister niet naar de profeten die u oproepen u niet aan hem te onderwerpen.  

    Ze profeteren leugens.  
15  Hoewel Ik hen niet gezonden heb – spreekt de HEER – profeteren ze in mijn 

    naam, en nog leugens ook. Daarmee bereiken ze slechts dat Ik jullie verdrijf  

    en dat jullie samen met die profeten zullen omkomen.’ 
 

Jeremia 27: 16-22 Valse profeten   
16  Ook sprak ik tot de priesters en het volk van Juda: ‘Dit zegt de HEER: Luister  

    niet naar jullie profeten, die zeggen dat de kostbaarheden uit de tempel van 

    de HEER spoedig uit Babel worden teruggebracht. Ze profeteren leugens.  
17  Luister niet naar hen. Onderwerp je aan de koning van Babylonië, als jullie in 

    leven willen blijven. Waarom zou deze stad in puin moeten vallen?  
18  Als ze echte profeten zijn en de woorden van de HEER spreken, laten ze dan 

    de HEER van de hemelse machten ertoe bewegen dat Hij de kostbaarheden  

    die nog in de tempel van de HEER, in het paleis van de koning en in  

    Jeruzalem zijn overgebleven, niet in Babel laat terechtkomen.  
19  Want dit zegt de HEER van de hemelse machten over de tempelzuilen, de 

    Zee, de verrijdbare onderstellen en de rest van het tempelgerei dat nog in 

    deze stad is,  
20  over alles wat koning Nebukadnessar van Babylonië nog niet heeft 

    meegenomen toen hij koning Jechonja, de zoon van Jojakim, en alle   

    vooraanstaande burgers van Juda en Jeruzalem naar Babel voerde: Alles zal  

    naar Babel worden gevoerd.  
21  Ja, dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, over de  

    kostbaarheden die in de tempel van de HEER, in het paleis van de koning en 

    in Jeruzalem achtergebleven zijn:  
22  Alles zal naar Babel worden gevoerd, en daar zal het blijven tot de dag dat Ik  

    er zelf voor zorg dat het naar Jeruzalem wordt teruggebracht – spreekt 

    de HEER.’ 
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i BIJLAGE De stad Silo 
 
Waar?  
             De stad Silo lag in een heuvelachtig gebied in het midden van Israël op twintig  
 kilometer ten zuiden van Sichem.  
 

Betekenis van de naam 
• Silo/ Sjilo /Sjiloh. De juiste betekenis van ‘Silo’ is onbekend.  

• Sommigen vertalen ‘Silo’ met ‘rust’, een verwijzing naar de rust na de roerige jaren 
van de Exodus en de vestiging in het Beloofde Land. 

• Anderen vertalen Silo met ‘rechthebbende’ of ‘vredebrenger’, een titel voor de 
Messias, de Verlosser.  

 

Meer over Silo  
• Silo begon als een kleine nederzetting aan de rand van het centrale Samaritaanse 

berggebied in het tweede millennium voor onze jaartelling.  

• De plaats werd vaak verwoest en daarna heropgebouwd.  

• In de Romeinse tijd (eerste tot en met de vierde eeuw) breidde de nederzetting zich 
uit.  

• In Silo zijn er archeologische overblijfselen uit de Byzantijnse periode (kerk) en 
Arabische periode (moskee).  

 
In de Hebreeuwse Bijbel 

• Silo wordt genoemd in de boeken Jozua en Richteren. In de Hebreeuwse Bijbel wordt 
Silo voor het eerst genoemd in het boek Jozua. 

• Toen de Israëlieten in het land aankwamen, richtten ze daar het oude heiligdom van 
de woestijntent, de tent der samenkomst, op.  

• Daar verdeelden Jozua en Eleazer het land onder de stammen, die hun toewijzing 
nog niet hadden ontvangen. Verder regelden ze de toewijzing van steden aan de 
Levieten.  

• Vervolgens werd Silo één van de belangrijkste religieuze heiligdommen in het oude 
Israël, een status die het behield tot kort voor Davids verheffing van Jeruzalem.    

 
Actuele situatie  

• Op dit ogenblik heet het oude Silo ‘Khirbet Seilun’ of Tel Shiloh (Hebreeuws). In deze 
namen is de oude naam Silo nog te herkennen.  

• De plaats ligt ten westen van de moderne stad Shilo, op de Westelijke Jordaanoever 
(West-bank) en 16 kilometer ten noorden van Betel, een vroegere heilige plaats voor 
de Kanaänieten.  

• Tot begin 1980 woonden er families. Toen de staat Israël er met archeologische 
opgravingen begon, werden ze verdreven. Tot op vandaag kunnen ze er hun land niet 
meer bewerken.  

Heilige plaats  
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• Opgravingen tonen aan dat er in Silo een groot heiligdom moet gestaan hebben 
voordat de Israëlieten er zich vestigden.  

• De Israëlieten bewaarden in Silo de Ark van het verbond.  

• Later werd in Silo een Byzantijnse kerk gebouwd en een moskee.  

 
Ark van het verbond  

• De ‘ark’ was een kist, een koffer van acaciahout (1,25m x 0,75m x 0,75m) die met 
goud was bedekt.  

• Boven op de ark stonden twee engelen die a.h.w. een zetel maakten waarop de 
onzichtbare God troonde. Aan de zijkanten van de ark waren ringen voorzien waar 
men draagstokken kon door steken, zodat men die gemakkelijk kon opnemen en 
verplaatsen.  

• In de ark werden de stenen bewaard waarop de tien woorden van God (geboden) 
waren geschreven. Toen het volk Israël in Kanaän aankwam, werd de tabernakel 
(tent) in Silo opgericht (Jozua 18, 1). Daar werd het volk bijeen geroepen.  

• Deze ark werd het symbool van de tegenwoordigheid van de onzichtbare God. Waar 
de ark was, daar was God. In de ark werden de stenen bewaard waarop de tien 
woorden van God (geboden) waren geschreven. Toen het volk Israël in Kanaän 
aankwam werd de tabernakel (tent) in Silo opgericht (Jozua 18, 1). Daar werd het 
volk bijeen geroepen.  

 

Het einde van Silo 
• Meer dan driehonderd jaar na Samuel was van Silo niet meer over dan een ruïne.  

• Volgens Jeremia was het lot van Silo een waarschuwing voor de inwoners van Juda 
en Jeruzalem dat God met hen hetzelfde zou doen als met Silo, namelijk dat de plaats 
verwoest zou worden. 


