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Onwil van Jojakim en halfslachtigheid van Zedekia 

chronologie 
Allereerst zullen we een hoop sprongen in de tijd zien. Met hoofdstuk 34 begint een nieuw boek. 
We hebben tot nu besproken: 
Toespraken roeping van Jeremia 01 
 openbaar optreden 02-10 
 persoonlijke ervaringen 11-20 
Speciale profetieën zekerheid van ballingschap  21-29 
 boek van troost 30-33 

We gaan vanavond kijken naar het begin van een nieuw boek: 

Verhalen de belegering & val van Jeruzalem 34-40 
  Joodse slaven 34 
  de trouw van de Rechabieten 35 
  Jojakim verbrandt de rol 36 
  Jeremia in de gevangenis 37,38 
  de val van Jeruzalem 39,40 
 

Globaal tijdspad van koningen van Juda: 
We zullen zien dat daarin in de tijd heen en weer wordt gesprongen. 
-640/-609  Josia 
 3 maanden Jehoahaz 
-609/-597 Jojakim 
 3 maanden Jehoiachin 
-597/-586 Zedekia  
-586   de val van Jeruzalem 
Hieraan (aan welke koning genoemd wordt) zien wij meteen waar we zijn in de tijd. Heel het Bijbelboek 
Jeremia, zoals eerder gezegd, is een verzameling. Er is dus géén opeenvolgende tijdslijn van gebeurtenissen te 
zien. We springen heen en weer in de tijd. En daarom kan het achter elkaar lezen van de hoofdstukken 
verwarring veroorzaken. Hoofdstuk 35 (Zedekia) vindt plaats ná hoofdstuk 36 (Jojakim). 

In de eerste les zagen we dat Jeremia in -627 werd geroepen, dus ten tijde van de (goede) koning Josia. 

34. ZEDEKIA NEGEERT HET SABBATSJAAR VOOR SLAVEN EN VERBREEKT DAARMEE HET VERBOND 

Aankondiging aan Zedekia: 
Dezelfde geschiedenis als in Jeremia 34 vinden we ook in 2Koningen 25 en 2Kronieken 36. Daar staat te lezen 
dat dit het 9e regeringsjaar is van Zedekia. Jeremia 32 en 33 vonden plaats in het 10e regeringsjaar, dus we 
gaan nu ten opzichte van de vorige les een jaartje terug in de tijd. 

Wat kondigt Jeremia aan Zedekia aan? 
a) Zie, Ik ga Jeruzalem in de hand van de koning van Babel geven en hij zal Jeruzalem verbranden  
b) U zult niet ontkomen en met Nebukadnezar oog in oog komen te staan 
c) U gaat naar Babylon 
d) Dáár zult u een natuurlijke dood sterven 
e) Uw aanhangers daar zullen over u rouwen 

Nebukadnezar had hiervoor koning Jojakim een ezelsbegrafenis gegeven (dood langs de kant van de weg laten 
liggen). De aankondiging die Zedekia krijgt, biedt dan ook troost, want 1) hij zal niet vermoord worden en 2) 
wél worden betreurd door de zijnen in Babylon. 
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De sabbatsrust blijkt drieledig te zijn: 
I. voor iedereen persoonlijk (vertrouwen op God en niet op de economie) 
II. voor het land (het sabbatsjaar: zie de 70 jaarweken) 
III. en óók voor Hebreeuwse slaven1, zie Exodus 21:2 en Deuroronomium 15:12;  

en wordt door iedereen genegeerd;  

Zedekia had een verbond gesloten met heel het volk dat zij alle Hebreeuwse slaven in het 7e jaar vrij zouden 
laten, maar het volk kwam daarop terug en Zedekia ging daarin mee: “Toch maar geen sabbatsjaar; slaven, 
kom toch maar terug en ga aan het werk.” 
God wordt boos: Het sabbatsjaar voor slaven hebben jullie eenzijdig ingetrokken. Daarmee hebben jullie Mijn 
Naam ontheiligd! 

         8       w                                    W           w      “       ”?  
Wij sluiten een contract. Als het echt belangrijk is gaan we naar een notaris. Zo weten we zeker dat wat we 
overeen komen, vast staat. God sluit geen contract en zal zeker niet naar een notaris gaan. God snijdt een 
verbond. We zien dat voor het eerst bij Abraham in Genesis 15:7-152. Lopen door de doorgesneden dieren wil 
zeggen dat als ik mij niet houd aan de inhoud van het verbond, mij hetzelfde mag overkomen als deze dieren is 
overkomen. Zie Jeremia 34:18 

Terug naar de gevolgen van het intrekken van het sabbatsjaar voor de slaven (20-22) 
Daarom moeten jullie de gevolgen dragen van jullie eigen wangedrag. Vers 17 laat zien dat God hen om deze 
reden overgeeft aan het zwaard, de pest en de honger. God zal hen stellen tot een schrikbeeld voor alle 
koninkrijken van de aarde. 

Conclusie: Je kunt God niet halfslachtig dienen.  
Wel God met de mond belijden, maar niet in daden? 
Wel de zegeningen willen, maar geen boodschap hebben aan de “de lastige elementen van het verbond”? 
Bij verbondsbreuk wel vertrouwen op genade, maar niet de gevolgen onder ogen willen zien? 

35 DE TROUW VAN DE REKABIETEN ALS VOORBEELD VOOR JUDA 
Hier is Jojakim3 koning, dus Jeremia 35 en 36 vonden plaats vóór Jeremia 34. 
-640/-609  Josia 
-609/-597 Jojakim 
-597/-586 Zedekia  
-586   de val van Jeruzalem 

 
1  Exodus 21:2 Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij zes jaar dienen, maar in het zevende mag hij zonder te betalen als vrij man 

vertrekken. 
 Deuteronomium 15:12 Als uw broeder, een Hebreeuwse man of Hebreeuwse vrouw, aan u verkocht is, dan zal hij u zes jaar dienen; maar in 

het zevende jaar moet u hem vrij van u laten weggaan. 
2  Genesis 15:7 En Hij zeide tot hem: Ik ben de HERE, die u uit Ur der Chaldeeen heb geleid om u dit land in bezit te geven. 8 En hij zeide: Here 

HERE, waaraan zal ik weten, dat ik het bezitten zal? 9 En Hij zeide tot hem: Haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige 
ram, een tortelduif en een jonge duif. 10 Hij haalde die alle voor Hem, deelde ze middendoor en legde de stukken tegenover elkander, maar 
het gevogelte deelde hij niet. 11 Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abram ze weg. 12 Toen de zon op het punt stond 
onder te gaan, viel een diepe slaap op Abram. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. 13 En Hij zeide tot Abram: Weet 
voorzeker, dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen 
verdrukken, vierhonderd jaar. 14 Doch ook het volk, dat zij zullen dienen, zal Ik richten, en daarna zullen zij met grote have uittrekken. 15 Maar 
gij zult in vrede tot uw vaderen gaan; gij zult in hoge ouderdom begraven worden. 16 Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, 
want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. 

3  Jójakim = "JHWH richt op". Zoon van Josía en derde van de laatste koningen van Juda; vazal van Nebukadnezar die elf jaar regeerde voor hij 
een gewelddadige dood stierf in de oorlog of door de hand van een van zijn onderdanen.  
2Koningen 23:35 t/m 2Koningen25. 2Kronieken 36:5-21 
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God test deze Rekabieten4 
God geeft Jeremia de volgende opdracht:  “Jeremia, breng hen wijn in de tempel”. Maar dat gaan zij niet 
doen! Zij volgen het gebod van hun voorvader Jonadab5 op. Zie de verzen:  

6 Zij zeiden echter: Wij drinken geen wijn, want onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, 
heeft ons geboden: U mag geen wijn drinken, u niet en uw kinderen niet, tot in eeuwigheid. 7 U 
mag geen huis bouwen, en geen zaad zaaien, geen wijngaard planten of in bezit hebben, maar u 
moet in tenten wonen, al uw dagen, opdat u vele dagen leeft in het land waar u als vreemdeling 
verblijft.  

En zij doen dat op grond van het principe uit Exodus 20:126: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen 
verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.  
En dat dat geen achterhaald principe is, blijkt wel uit Efeze 6:2,3 waar Paulus exact diezelfde woorden 
herhaalt. Het werkt dus nog dóór tot in het Nieuwe Testament! En daarmee eren zij ook God (leven in 
vertrouwen op Zijn zorg; Hem dienen). 

Let op: het gaat hier niet over wel of niet mogen drinken van wijn, maar over het eren van je ouders.  

God stelt hun trouw als voorbeeld tegenover de ontrouw van het volk van Juda. Met als beloning: Jullie vallen 
ook onder Mijn aangezegde onheil, maar er zullen altijd Rechabieten in Mijn dienst staan. 

36 JOJAKIM VERBRANDT DE BOEKROL EN LAAT ZIJN WARE GEZICHT ZIEN 
God zegt tegen Jeremia: Schrijf wat Ik gezegd heb over Israël, Juda én alle volken! 

Baruch schrijft dus alle woorden die God tot Jeremia gesproken heeft op. Deze rol wordt 3x voorgelezen: 
1. Jeremia mocht niet meer in de tempel komen, dus Baruch moest het voorlezen op de vastendag in de 

tempel en ten aanhoren van alle Judeeërs; heel het volk (alle Judeeërs waren daar! Vers 9) 
Vermoedelijk sprak Baruch vanaf een balkon naar buiten naar de mensen op het tempelplein. 

2. Michajehu vertelt alle vorsten (= prinsen, leiders, aanvoerders, opzichters) die binnen zaten in de 
kamer van de secretaris/schrijver van de koning, al deze woorden (13). Zij laten Baruch (door Jehudi) 
halen en Baruch de rol voorlezen (15) 

3. Baruch moet de rol achterlaten en zich samen met Jeremia verstoppen. Deze leiders vertellen de 
koning (Jojakim) hierover en deze laat Jehudi die rol voorlezen, voor Jojakim en alle opzichters. 

Het was november/december en dus koud. In het vertrek stond een vuurkorf als kachel. Jojakim laat de hele 
rol in de vuurkorf verbranden, ondanks protesten van 3 getrouwen. Maar Jojakim, noch iemand van de 
leiders, opzichters, schrikken hiervan of bedrijven rouw. Sterker nog, Jojakim gebiedt de arrestatie van Baruch 
en Jeremia. Vergeefs want God verborg hen. Jojakim plaatst zich recht tegenover God. 

God spreekt weer tot Jeremia: 
Schrijf al de woorden op een nieuwe rol en zeg tegen Jojakim: ú hebt de eerste rol verbrandt omdat u niet 
wilde horen dat Nebukadnezar Gods straf zou uitvoeren. Daarom: 

- Krijg je geen nakomelingen die op de troon van David zit 

 
4  Jeremia 35:3 Toen haalde ik Jaäzanja, de zoon van Jeremia, de zoon van Habazzinja met zijn broers en al zijn zonen, ja heel het huis van de 

Rechabieten, 4 en bracht hen in het huis van de HEERE, in de kamer van de zonen van Hanan, de zoon van Jigdalia, de man Gods, die naast de 
kamer van de vorsten is, die zich boven de kamer van Maäseja, de zoon van Sallum, de deurwachter, bevindt. 5 Ik zette de leden van het huis 
van de Rechabieten kannen vol wijn en bekers voor en ik zei tegen hen: Drink wijn! 6 Zij zeiden echter: Wij drinken geen wijn, want onze 
voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, heeft ons geboden: U mag geen wijn drinken, u niet en uw kinderen niet, tot in eeuwigheid. 7 U mag 
geen huis bouwen, en geen zaad zaaien, geen wijngaard planten of in bezit hebben, maar u moet in tenten wonen, al uw dagen, opdat u vele 
dagen leeft in het land waar u als vreemdeling verblijft. 8 Wij nu hebben geluisterd naar de stem van onze voorvader Jonadab, de zoon van 
Rechab, in alles wat hij ons geboden heeft, door al onze dagen geen wijn te drinken, wij niet en onze vrouwen niet, evenmin als onze zonen en 
onze dochters, 9 en door geen huizen te bouwen tot onze woning. We hebben geen wijngaard of akker, en geen zaaigoed. 10 Wij hebben in 
tenten gewoond, en hebben geluisterd en gedaan overeenkomstig alles wat onze voorvader Jonadab ons geboden heeft. 

5 Zie 2Koningen 10:15 e.v. 
6  Exodus 20:12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 
 Efeziërs 6:2 Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), 3 opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. 
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- Zal jouw lijk worden weggegooid (ezelsbegrafenis) 
- Ik zal je straffen. 

Jeremia schrijft dit, met nog vele woorden daarbij en vertelt Jojakim wat God hem had opgedragen. 
Conclusie: Papier kun je verbranden; Gods woorden en Zijn plannen NIET 

37 Zedekia wordt weer gewaarschuwd en Jeremia wordt beschut 
Tijdens de eerste belegering van Nebukadnezar heeft hij Zedekia tot koning over Juda aangesteld7. We gaan 
nu dus weer vooruit in de tijd. 
Zedekia luisterde niet naar God maar vraagt wel aan Jeremia “bid voor ons tot God”. 
De Chaldeeën (Babylon) hebben Jeruzalem omsingeld (eerste belegering); Egypte trekt op als bondgenoot van 
Juda naar Jeruzalem en  daarop vertrokken de Chaldeeën 
Jeremia moet Zedekia waarschuwen: vertrouw niet op Egypte, want die zal zich weer terugtrekken. Daarna 
legt Nebukadnezar een tweede belegering om Jeruzalem. 
 
Jeremia verlaat tijdens deze wisseling Jeruzalem en wil een erfenis aanvaarden te midden van zijn volk maar 
hij wordt gearresteerd op verdenking van overlopen naar Babyloniërs. Zedekia laat Jeremia stiekem(!) komen 
en vraagt naar een woord van de Heer.  
Jeremia herhaalt (ondanks stokslagen en gevangenschap) zijn boodschap en vraagt waarom hij gevangen 
wordt gehouden en “waar zijn nu jouw profeten, die (onterecht) vrijheid profeteerden?” 
Zedekia verplaatst Jeremia naar het binnenplein van de wacht.  
Terwijl Jeruzalem wordt verwoest, zit Jeremia gevangen en dus beschut. 
Het lijkt zó oneerlijk dat Jeremia gevangengezet wordt. Hoe zouden wij reageren? Maar dit blijkt Gods recept 
om Jeremia te beschermen terwijl Nebukadnezar over Jeruzalem raast. 

Zedekia heeft diverse gelegenheden om vóór God te kiezen, voorbij laten gaan: 
34:8-11 de vrijlating van de slaven wordt weer ongedaan gemaakt 
34:12-22 het gesneden verbond is verbroken (t.a.v. het vrijlaten van de  Hebreeuwse slaven) 
37:2 Niemand, óók hij niet, luisterde naar de woorden van God 
37:18 Zedekia laat Jeremia gevangen zetten 
38:5 de leiders willen Jeremia’s dood en Zedekia geeft hen Jeremia 
39:4 de Chaldeeërs zijn in Jeruzalem en Zedekia, de koning, vlucht. 

Zedekia kun je helaas kenmerken met “halfslachtigheid”. 

38 UITEINDELIJK GAAT ZEDEKIA IN BALLINGSCHAP. GOD IS HEM GENADIG 
De opzichters vragen aan Zedekia om Jeremia te doden want hij zou hun militairen ontmoedigen en onheil 
zoeken. Zedekia stemt toe en offert Jeremia op en geeft aan zwakker te zijn dan zijn eigen opzichters! 
Jeremia zakt weg in een put op het binnenplein van de wacht.  
Ebed-Melech (“dienaar van de koning”) een eunuch in dienst van Zedekia, krijgt opdracht Jeremia met 30 man 
uit de put te halen voordat deze zou sterven. 
Zedekia liet Jeremia komen en vroeg hem advies. Jeremia is verbaasd en reageert “u zult mij toch niet doden? 
Want luisteren doet u toch niet.” Nadat Zedekia belooft dat Jeremia mag blijven leven, spreekt Jeremia. 
Zedekia zegt bang te zijn voor volksgenoten die al overgelopen zijn.  

39 Jeruzalem afgebroken. Zedekia gevangen genomen; bevrijding voor Jeremia en Ebed Melech 
Nadat Nebukadnezar Jeruzalem na 1,5 jaar belegering had opengebroken namen alle leiders van 
Nebukadnezar de regering over. Toen Zedekia het leger zag, vluchtte hij met zijn strijdbare mannen8. Zijn 
zonen werden ter plekke gedood, samen met alle edelen van Juda. 

 
7  2Koningen 24:17; 2Kronieken 36:10. 
8  Jeremia 34:2-5; 2Koningen 25; 2Kronieken 36 
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Zedekia werd blind gemaakt en Jeruzalem verwoest. A sad day. Behalve de allerarmsten werd iedereen, ook 
Zedekia, naar Babylon afgevoerd. Omdat(!) Jeremia gevangen zat, werd hij zo gespaard. Jeremia krijgt zelfs 
invloed (vers 12) en wordt naar huis gebracht(!).  
Jeremia kreeg daarvoor nog opdracht van God om Ebed-Melech (de man die Jeremia uit de put liet halen) te 
bemoedigen met de woorden dat Jeruzalem wel verwoest wordt, maar dat hem niets zal overkomen. 
Waarom? Omdat Ebed Melech wél op God had vertrouwd. 

40 GENADE VAN GOD AAN ACHTERBLIJVERS 
Jeremia zit geketend IN de groep ballingen als Nebuzaradan, Nebukadnezars bevelhebber, erkent dat de 
Babyloniërs door God zijn gestuurd. “Het is precies zo gebeurd als jij voorzegd hebt”. Hij laat de keus aan 
Jeremia of hij mee naar Babel wil, achter blijft bij Gedalja (de commandant vanaf nu) en gewoon in het volk 
wil blijven wonen. 
Jeremia krijgt zelfs geschenken en wordt vrijgelaten. Jeremia kiest ervoor om naar Gedalja te gaan en dan, als 
alle Judeeërs uit het veld terugkeren, zegt Gedalja: 
Wees niet bevreesd voor het dienen van de Chaldeeën. Blijf in het land, dien de koning van Babel, dan zal het u goedgaan. 
10  En ik, zie, ik blijf in Mizpa om in dienst van de Chaldeeën te staan die naar ons toe komen. Maar wat u betreft, 
verzamel wijn, zomervruchten en olie, doe ze in uw vaten, en verblijf in uw steden die u ingenomen hebt.  

Hier, bij Jeremia 40:12 stoppen we even. De volgende les beginnen we met Jeremia 40:13. 

Het blijkt weer dat geloven vertaald kan worden met vertrouwen. Geloven wij wat God zegt? Anders 
gezegd vertrouwen wij God? Ook als onze omstandigheden dreigend worden? Laten we daar ons eens 
op richten. Ineke zal ons daarin meenemen. 


