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Hfd. 26-29 de zekerheid van ballingschap II 
Als we het lezen van Jeremia vergelijken met een bergwandeling komen we met de hoofdstukken 26-
29 bijna boven aan. Af en toe mochten en mogen we nog steeds genieten van uitzichten en doorkijkjes, 
maar het was ook best wel pittig. Jeremia 1-29 bevat veel  toespraken en profetieën.  

Jeremia 30-52 bevat veel meer actie. We zullen dat gaan zien. We staan nu, in Jeremia 26-29, op een 
tweesprong: De inwoners van Juda moeten nu kiezen: de bedenktijd is voorbij.  
Wat is die tweesprong? Welke keuze moet er worden gemaakt? 

1) óf ze laten zich naar Babylon deporteren (en doen daarmee Gods wil, zoals Jeremia profeteerde)  

2) óf ze blijven in Jeruzalem en zien wel wat er gebeurd.  

- God heeft, zoals we onder andere in Leviticus en 2Kronieken konden zien, duidelijke taal gesproken 
- Alle profeten voor Jeremia hebben duidelijke taal gesproken  
- Ook Jeremia is glashelder geweest wat de wil van God is  

Ik moet bij deze tweesprong, denken aan “het woord van God scheidt vaneen ziel en geest, merg en 
been.” Hebreeën 4.  Ook dat laat een tweesprong zien tussen dood ~ leven, net als in Jeremia. Zoals al 
eerder gezegd: God zegt wat Hij doet én Hij doet wat Hij zegt!  

Nu komt het er op aan! Stel je het dilemma eens voor: 
- Welke keuze maak je?  
- Welke keuze maken de mensen die heel dicht bij jou staan? En hoe ga jij daar dan mee om? 

Juda staat op deze tweesprong en nu moet ieder voor zich een keuze maken. Gaan of blijven. Bram 
heeft hoofdstuk 26 en 27 al behandeld en nu zijn we aangekomen bij hoofdstuk 28. Dit staat vol met 
actie en toont aan dat God met zijn operatie is begonnen.  

We hebben het eerder gehad over “een vis verrot vanaf zijn kop”. God snijdt nu alles af van de vis wat 
verrot is. En zoals gezegd, iedereen moet NU kiezen tot welk deel hij, zij wil behoren.  

God zet een deel van het volk in Babylon apart. Hoofdstuk 29 spreekt dát deel toe. We kennen wat 
namen van mannen, die gehoorzaamden en zich lieten deporteren naar Babylon: Daniël en de 3 
vrienden, Hananja (een andere dan in Jeremia 28 wordt genoemd), en natuurlijk Ezechiël. Lees ook zijn 
boek eens door als je hier meer over wilt weten. Ezechiël vertelt het verhaal vanuit Babylon. 

En dat ándere deel dan? Die mensen die niet gaan? Die Jeremia’s woorden niet geloven? Bedenk wel, 
ze hóeven niet te gaan, maar dan moeten zij wel de gevolgen daarvan zelf dragen. God rekent af met 
de valse profeten, de betweters en de hoogmoedigen. Het is hard om te zeggen, maar het was wél hun 
eigen keuze. 

In hoofdstuk 28 komen we ook een Chananja tegen. De naam betekent “God heeft genadig gegeven”. 
Maar deze Chananja vecht, ondanks zijn naam, in woord en daad tégen God. We komen in het NT ook 
Chananja’s tegen. Chananja in het (Oude Testament) hebreeuws, is in het (Nieuwe Testament) grieks 
Ananias. 
- Handelingen 5 Ananias en Safiera; dezelfde naam; exact dezelfde hartsgesteldheid dat God zijn 

agenda moet volgen; valt óók dood neer! 
- Handelingen 24 t/m 26 Hogepriester met ook dezelfde naam; dezelfde hartsgesteldheid. Hij is de 

hogepriester die Paulus aanvalt; juridisch en óók fysiek. 
- Handelingen 9 (voor de volledigheid) toont een Ananias met dezelfde naam maar met een andere 

hartsgesteldheid;  
hij haalt Paulus op weg naar Damascus. 

Zouden er in 2022 nog Hananja’s/Ananiassen bestaan? Wat is hún vrucht? En wat betekent dat voor 
ons? 
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Terug naar Jeremia: 
Deze Chananja uit hoofdstuk 28 gaat agressief in woord en daad tegen Jeremia en daarmee tegen God 
in. Hij brengt een boodschap die haaks staat: 

“God zal het juk van Babel binnen twee jaar breken 
“alle geroofde spullen breng ik terug, mét alle ballingen” 

De  reactie van Jeremia is bewonderenswaardig; respectvol maar: 
“Chananja, uw verhaal klopt niet, moge de Heer zo handelen, maar vergeet niet: 

 Uw profetie staat haaks op alle profetieën vóór u en 
 Alle profetieën voor u hebben gesproken over oorlog, onheil en pest 
 Alleen profetieën over vrede die uitkomen(!) worden erkend als zijnde woorden van God.” 

Chananja nam het juk van Jeremia (Jeremia 27) af, brak het en sprak het volk toe. Hij bestreed Jeremia’s 
profetie niet alleen met woorden, maar hij maakte het Jeremia verder onmogelijk om Gods woorden 
te laten zien d.m.v. dat juk. Dat gaat echt héél ver. Jeremia ging daarop zijns weegs. Wat een reactie. 
Denk je dat eens in! Jeremia schiet niet in de emotie en gaat zich ook niet verdedigen; hij had 
gesproken zoals God had gezegd. En nu was het aan God.  

Jeremia krijgt van God een opdracht om tegen Chananja te zeggen: Chananja, hout kun je breken, maar 
jij kunt daardoor niet onder mijn straf uitkomen. Ik zal jukken van ijzer maken, want de ballingschap 
(de operatie die Ik begonnen ben) zál doorgaan. Je hebt het in woord en daad tegen Mij opgenomen. 
Ik heb jou niet gestuurd om het volk te misleiden. Jij hebt het volk opgeroepen om afvallig te worden 
van Mij. Daarom zul je sterven... en twee maanden later was Chananja dood. (vers 17 – vers 1).  

Hfd. 29 Jeremia’s brief aan de ballingen 
Jeremia schrijft een brief aan de ballingen. Koning Zedekia stuurt 2 boodschappers naar 
Nebukadnessar en Jeremia geeft deze brief met hen mee. Wat stond er in die brief? LEEF in Babylon. 
Ga niet mokken of protesteren. Onderga je straf in Babylon en zoek vrede voor de stad en bidt 
daarvoor.  
Als het in ons leven “fout gaat”, denken we gauw dat onze hoop gefaald heeft en God klaar is met ons. 
Deze brief toont aan de ballingen dat deze ballingschap past in Gods perfecte plan om Juda te zuiveren 
van de rotte vijgen (zie het visioen uit Jeremia 24). Deze brief is bedoeld om de ballingen uit de 
slachtofferrol te halen en ze te motiveren om te bouwen, te planten: ‘laat uw kinderen daar trouwen 
en kinderen krijgen. Zoek vrede voor de stad! Maar pas op voor de valse profeten en laat u niet 
bedriegen.’ 

God herhaalt het precieze tijdspad dat Hij heeft bepaald voor de terugkeer naar Jeruzalem: 70 jaar.  
God bepaalt wanneer ze in ballingschap gaan (Jeremia 4:91)  
En wanneer ze mogen terugkomen in Jeruzalem, exact 70 jaar later (Jeremia 27:222)  

In Jeremia 29:11-14 staat een belofte. Wij NT-christenen stoppen in ons denken vaak bij vers 11; dan 
weten wij genoeg; meer denken wij niet nodig te hebben. Maar het is altijd goed om even dóór te 
lezen. Hier spreekt God in eerste instantie niet tot ons! Lees maar mee.  

29:11  Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede 
en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. 12  Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u 
zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. 13  U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen 
met heel uw hart. 14  Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt 
de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd. 

 
 

1  Jeremia 4:9  Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE: vergaan zal de moed van de koning en de moed van de vorsten, de 
priesters zullen ontzet zijn en de profeten verbijsterd. 

2  Jeremia 27:22  Naar Babel zullen zij gebracht worden en daar zullen ze zijn tot de dag dat Ik ernaar zal omzien, spreekt de HEERE. 
Dan zal Ik ze weghalen en naar deze plaats terugbrengen. 
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Dit stuk bevat een heel grote belofte aan de Judeëers die in ballingschap zitten: 
- Ik wéét (zegt God) dat Ik gedachten van vrede over u koester 
- Want Ik wil u toekomst en hoop geven 
- Als u naar Mij vraagt met heel uw hart, dan zult u Mij zoeken én vinden 
- Ik zal uw gevangenschap omkeren en u van overal weer bijeen brengen 
- Naar Jeruzalem!! 

Zij die in Jeruzalem bleven zijn niet de lucky-ones die beter af zijn dan de ballingen. Hen wacht het 
zwaard, honger en pest. Zij hebben nooit willen luisteren naar Mijn profeten. In vers 17 grijpt God 
terug op de slechte vijgen uit Jeremia 24 vanwege hun “slechte kwaliteit”. De ballingen zijn degenene 
waarmee God verder wil. Maar niet met de zelfverklaarde (valse) profeten die achterbleven zijn. 
Zedekia en zijn trawanten in Jeruzalem krijgen het oordeel. 

De valse profeet Achab en koning Zedekia hebben geweigerd zich aan Gods plan te onderwerpen want 
God zou hún agenda moeten volgen. Dat gaat God niet doen! Daarom zullen ze voor uw ogen worden 
gedood. Hun naam wordt zelfs een vloek.  

Semaja heeft zelfs brieven naar Jeruzalem gestuurd met de aanklacht “waarom hebt u Jeremia niet 
gedood?” De inhoud van die brief staat in de verzen 26-28. Als je dat niet ziet (ik  moest het een aantal 
keren lezen), wordt het lezen en verstaan wel héél erg ingewikkeld. 

31-32. Gods reactie op Semaja: 
 Ik heb hem niet gezonden 
 Hij deed u op leugen vertrouwen 
 Ik zal zijn naam uitroeien 
 En hij zal de belofte niet zien 

Dit zijn nogal sancties 

Het is nogal belangrijk aan welke profetie je gehoor geeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07 De zekerheid van ballingschap II  02-02-2022 

 

GESPREKSVRAGEN t.b.v. HET GROEPSGESPREK 

PROFETIE/PROFETEREN 
 

 

 

“Het is nogal belangrijk aan welke profetie je gehoor geeft.” 

Met deze zin eindigde Mark de uitleg van Jeremia 26 -29, waarin 
we keken naar de boodschap van Chananja tegenover die van 
Jeremia. 

 

 

1. Verwoord -in je eigen woorden- wat een profeet is. 

 

 

2. Wat zegt de bijbel over wat een profeet is?  
Lezen: Deuteronomium 18:9-22. 

 

 

3. Is er verschil tusen een O.T.-profeet en een N.T.-profeet?  
Lezen: Hebr.1:1; 1Pet.1:10-12; Hand.2:16-18; 1Thess.5:19-21;. 
 

 

4. Jeremia sprak namens God; Chananja zei dat ook te doen, maar was een ‘valse profeet.’ 
Hoe herken je of een profetie van God komt of niet?  
Lezen: Jeremia 28:9; Matt.7:15-23; 2Pet.2:1; 1Joh.4:1-3 

 

 

5. Wat zijn je eigen ervaringen t.a.v. profetie/profeteren? 

 


