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Inleiding:  

God is een God van relatie: 

Op avond 1 hebben we onszelf de vraag gesteld: “Waarom schiep God eigenlijk 
mensen? Hij had engelen in de hemel, die Hem aanbaden en dienden; Hij had 
een prachtige ‘tuin’ geschapen met planten en dieren, die in harmonie met 
elkaar leefden; waarom dan ook nog mensen? Het antwoord was: Hij maakte 
hen naar Zijn beeld en gelijkenis; zij mochten in Zijn naam de schepping 
beheren. Daarnaast konden ze Hem aanbidden, eren en liefhebben! God 
verlangde naar een intieme relatie met hen! Zij konden Zijn stem verstaan. Zij 
hadden een vrije wil gekregen om te kiezen om in relatie met hun Maker te 
leven.  

In Genesis 3 lezen wij, hoe aan deze intieme omgang met God een einde kwam. De mensen kozen 
ervoor om naar de leugens van satan te luisteren. Zonde kwam tussen God en mens in te staan en 
bracht ‘ruis op de lijn’. 

Profeten:  
Op avond 7 spraken we in de kleine groepen over profetie/profeteren. God kiest Zich een volk, 
waarmee Hij een speciale relatie aangaat; het verbond met Abraham, Izaak en Jakob/Israël. In het 
Oude Testament spreekt God via profeten die, geleid door Gods Geest, Zijn woorden aan dit volk 
over moeten brengen. [Deut. 18: 9-22] Jeremia is er daar één van. 

Jeremia 30 

vs. 1+2: God zegt: “Schrijf alles op…” 
→ want het is niet alleen voor nu/voor deze generatie, maar ook voor de toekomst en dus voor 

iedereen van belang dat het opgeschreven wordt! 

→ de leiders vernietigden keer op keer wat Jeremia geprofeerd en opgeschreven had; 

→ hier komen we voor het eerst Baruch tegen: de secretaris van Jeremia; we komen  hem later nog 
meer tegen. [Jer.32:13; Jer.45 op avond 11] 

vs. 3: Gods belofte aan diegenen die in ballingschap gaan:  
“Ik houd me aan Mijn beloften; jullie zullen weer terugkeren en wonen in dit land!”  

De terugkeer uit de ballingschap is de eerste laag in deze profetie/belofte; het is de 
start van het grote reddingsplan dat God vanaf het begin al bedacht had! [Deut.8:7;Ef.1:4] 

vs. 5-7a: eerst volgt: “…ontzetting, angst, paniek…”,  

vs. 7b – 11: maar eens komt: 
“…redding, bevrijding….”( het juk wordt door God weer verbroken!); 
“…een Zoon van David op de troon”; 
nadat ze de straf voor hun zonden ‘uitgezeten’ hebben, die is om Juda te zuiveren [70 jaar in ballingschap]:  
“…zullen jullie vrij zijn en niet vernietigd worden”; 
“…de volken, die jullie verdrukken, zullen verstrooid worden”. 

 

‘I delight in you and will 
you dance with me? 

naar een land van 
melk en honing 
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vs. 12-15: de toestand van het volk nu: 
 “…wonden, zweren, letsel…”; 
“…niemand kijkt nog naar je om…” 
“Je minnaars zijn je vergeten!” 

MÁÁR: [contrast] 

vs. 16-20: “Ik zál je genezen!” 
“de plunderaars worden geplunderd; de rovers worden buit.” 
 “steden herrijzen weer uit de as”;  
“het volk groeit en wordt weer als voorheen”. 
 
vers 21: “Ik zal een vorst voortbrengen uit hun midden”; 
“ Ik zal hem toestaan Mij te naderen!” 
“Jullie zullen Mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn!”  

Jeremia 31  

Beloften:  
vs. 1+2: grijpt terug op de verlossing uit de slavernij in Egypte; 

 vs. 3-13: belofte van terugkeer + wonen in het beloofde land:  
“de herder brengt Zijn kudde weer over gebaande paden naar frisse beken” [Ps. 23] 

“…Volken, zien jullie het…?!” 
“…troost, vreugde, dansen, overvloed 
“ De priesters schenk Ik overvloedig het vette van het offervlees”  

[vgl. zonen van Eli/slechte priesters, die het beste van het offervlees, -dat voor God bestemd was!-, voor zichzelf hielden.] 
vs. 15,16+17: verdriet (“om de kinderen in Rama”) Jer. 7:30,31; Matt. 2:18→troost (“hoopvolle 
toekomst”) 

vs. 18-20: het berouw van de ballingen uit de 10-stammen (Israël) hier Efraïm genoemd 
 “ U hebt mij getuchtigd opgevoed als een jonge os”; 
 “ ik ben tot inkeer gekomen; vol berouw”; 
God antwoordt: “Je bent Mijn geliefde kind, Mijn oogappel!”  

vs. 21,22: “Keer terug, vrouwe Israëls!”  
 “Iets nieuws schept de Heer: een vrouw maakt de man het  hof” 
In plaats van dat de bruid overspelig wordt en wegloopt van haar Man, is ze volledig 
op Hem gericht; haar hart gaat helemaal uit naar Hem!  

[Gen.3:16: “Naar uw man gaat uw begeerte uit”]  

vs. 26: Jeremia ontwaakt ; God sprak dus tot hem in zijn slaap!  

vs. 28: “uitrukken/afbreken→planten/opbouwen” [Jeremia’s naam] 

 
 

Stof tot nadenken: Gods beloften 
Vanaf dit punt gaan God’s beloften niet alleen over Juda, maar spreekt Hij ook over het grotere 
geheel. Het maakt niet meer uit of je uit God’s volk of uit ‘de volken’ komt, alles wat er toe doet is 
dat je je hoop, je vertrouwen, je geloof in Jezus, de Messias stelt. 

 
  

Je minnaars zijn je 
vergeten! 

Ik zag haar staan 

Mijn Bruid 
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vs. 29-31: NIEUW VERBOND met Israël en allen die in Israël zijn ‘ingelijfd’: 
“de dag zal komen dat…” 

oud: “…de misdaden van de vaderen zal Ik aan de (kinds-)kinderen vergelden” [Deut. 5: 9b + 10] 

nieuw: wie zondigt, zal vanwege zijn eigen zonden sterven; 
‘tanden die stomp worden van het eten van onrijpe druiven’ 

oud:     de wet van Mozes kan geen blijvende verandering in de harten brengen; 
de wet van Mozes kan niet verlossen van zonde; 
nieuw: “Ik zal Mijn wet in hun binnenste schrijven”; 
verandering van binnen uit door de Heilige Geest!  

de vrouw die haar man het hof maakt, wier begeerte naar haar Man/Maker uitgaat 

geen onderwijs meer nodig om God te kennen; 

geen ‘tussenpersoon’ [profeet, priester of koning] meer nodig om God te ontmoeten! 
Jezus heeft alles volbracht; de weg tot God is open! [Hebr.4:14 – 5:10] 

“Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan!” 

vs. 35-37: “Israël, voor altijd Mijn volk” 

vs. 38-40: “Heel het gebied dat hier omschreven wordt, zal aan de Heer gewijd zijn”; 
“Jeruzalem wordt nooit meer verwoest”. 

Jeremia 32 
vs. 1-5: Wie/wat/waar/wanneer?  
Jeremia zit gevangen in de gevangencel, bewaakt door de wacht van het koninklijk paleis, terwijl de 
troepen van Nebukadnezar Jeruzalem belegeren. Het is Zedekia’s 10e regeringsjaar en het 18e 
regeringsjaar van Nebukadnezar. [587 voor Christus] 

Stel je eerst eens voor: je land wordt belegerd en verandert in een puinhoop; de mensen worden 
gedood of afgevoerd in gevangenschap. Hoeveel is je bezit, je huis, je grond nog waard, denk je?  
Met dit in gedachten moet je de volgende opdracht van God aan Jeremia lezen. 

Chanamel, een neef van Jeremia, één van die ‘aardige’ familieleden uit Anatot  Jer.11:18 e.v., wil Jeremia 
nog even ‘een poot uitdraaien’ door op dit moment een akker aan hem te willen verkopen. 

vs. 6-8: God geeft Jeremia de opdracht: 
“Je neef is onderweg om te vragen of jij de akker in Anatot, waar jij  de ‘losser’ van bent, van hem 
wilt kopen. Dat moet je doen!” 

vs. 9-13: Jeremia gehoorzaamt God; 
 er worden netjes contracten opgesteld [door Baruch, de secretaris van Jeremia]; 

vs.14-16: God zegt: “Bewaar die contracten goed!” 
Het bekrachtigt de belofte van terugkeer in het land: dan zullen ze weer akkers kunnen (ver-)kopen! 

vs.17-25: Jeremia spreekt God aan: 
“Heer, mijn God; God van de hemelse machten, indrukwekkend zijn Uw daden!”; 
Jeremia geeft een terugblik op God’s weg met Israël/Juda: 
“Alles verandert hier in een puinhoop en toch laat U mij die akker kopen?!”  

vs.26-34: God antwoordt Jeremia met Zíjn kijk op Zijn weg met Israël/Juda: 
“Ze hebben Mij voortdurend pijn gedaan ‘gekrenkt en getergd’ met hun ontrouw; hoewel Ik ze telkens weer 
onderwees, luisterden ze niet!”  
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vs.35-44: God’s hartgesteldheid, Zijn trouw; Hij herhaalt Zijn beloften: 
“jullie zullen terugkeren en hier weer wonen”; 
“Ik zal jullie tot een God zijn, en jullie  zullen weer Mijn  volk zijn”;  
“Ik sluit een nieuw, een eeuwig verbond met jullie!” vs.40 

 
Stof tot nadenken: staan op Gods beloften! 
Het is duidelijk, dat God een ander toekomstbeeld voor Zijn volk heeft, dan dat wat ze in de tijd van 
Jeremia zelf meemaakten! Als ‘bewijs’ van zijn vertrouwen in Gods beloften moet Jeremia land 
kopen! Dit is een daad, waaruit Jeremia’s geloof in God’s woorden moet blijken: terwijl je gevangen 
zit, géén toekomst hebt, geen vrouw, geen kinderen of erfgenamen, koop je tóch een akker in een 
verwoest land dat is ingenomen door de vijand 

Jeremia 33 

vs. 1: zelfde locatie als in Jer. 32 

vs. 2+3: God spreekt: “Roep Mij aan en Ik zal antwoorden….” 
“Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken…” 
Ook al zit Jeremia in de cel en ziet hij niets van de buitenwereld, God geeft hem een groots uitzicht! 

vs.4-19: 

Israël/Juda in Jeremia’s tijd: Belofte voor de toekomst: 

 4. huizen + steden verwoest; 
 5. lijken liggen op straat; 

aanval van de Chaldeeën (Babyloniërs) 
vanwege de zonden van het volk.  

 6. ‘Ik zal de wonden van de stad helen’; 
 7. blijvend vrede & voorspoed; 
 8. gereinigd en vergeven;vreugde en geluk. 
 9. God loven bij alle volken op aarde! 

 

10+12: het land is een woestenij;  
er leeft niets meer . 

11. vreugdeliederen, bruiloften, dankoffers: 
‘Loof de Heer!’ 
14. herders weiden hun kudden; 
15. een Zoon van David op de troon! 
19. priesters brengen weer offers aan God (Lev. 
1-7) 

vs.20-22: God doet Zijn beloften:  
“Ik heb de tijden bepaald! Zouden dag en nacht ophouden te bestaan?”; 

“Zo zeker als dag en nacht zich afwisselen, zo zeker houd Ik Mij aan Mijn beloften!” 
* aan David: ‘…voor altijd zal een Zoon van David koning zijn!’ 
* aan Abraham: ‘…zo talrijk als de sterren aan de hemel en de zandkorrels bij de zee, zo 
   ontelbaar groot zal het volk zijn.’ 

vs. 23+24: Jeremia, heb je gehoord wat de mensen zeggen: 

“God heeft Zijn volk, dat Hij uitgekozen had, VERWORPEN.” 

vs. 25+26: God zegt: 
“Zo min als Ik de wetten van dag en nacht verwerp, zo min zal Ik Mijn beloften aan Mijn dienaar 
Jakob Israël en aan David verwerpen”; 
“Ik zal hun lot ten goede keren en Mij over hen ontfermen.” 
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“Grote, wonderlijke dingen” maakt God aan Jeremia bekend. Wie kan Gods grootheid  ooit helemaal 
bevatten; wie kent Zijn gedachten, die zoveel ‘hoger’ zijn dan de onze? Wie kan Zijn hartsgesteldheid 
t.a.v. Zijn bruid Israël bevatten? Wie kan Zijn grote liefde voor Zijn schepselen ooit begrijpen; dat Hij 
het verbond met Zijn Bruid vernieuwd heeft, zodat allen die Zijn Zoon Jezus, de Messias, aannemen, 
opgenomen worden in dat nieuwe verbond en bij ‘de Bruid’ mogen horen. 


