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Jeremia 40:7 t/m Jeremia 44 zijn hoofdstukken waarin veel personen en acties voorbij komen. 
Daarom eerst de ontdek-zoektocht naar het “Wie/Wat/Waar/Wanneer”. 

Over het Wanneer kunnen we kort zijn: zoals de titel van het ‘boek’ van deze avond al zegt: dit 
speelt zich af na de val van Jeruzalem, dus vanaf 586 v.Ch.  

Maak 3 groepjes van 2 of 3 personen 

• Groepje 1 vult van het 1e blad de kolommen: “Wie?” en “Wat?” in; 

• Groepje 2 vult van het 2e blad de kolommen: “Wie?” en “Wat?” in; 

• Groepje 3 vult van het 1e + 2e  blad de kolom: “Waar?” in en omcirkelt de 
genoemde plaatsen/landen op de beide landkaarten. 

• Ongeveer 10 minuten vóór het einde van de groepstijd delen jullie de gevonden 
gegevens met de rest van groep. 

 Wie: Wat: Waar: 

Jer. 40 
vs 7-10 

Gedalja 
zoon van Achikam; 
in de tijd van koning 
Josia wist Achikam te 
voorkomen dat Jeremia 
ter dood gebracht 
werd; Jer.26:24 

 

werd na de val van Jeruzalem door Nebukadnezar 
aangesteld als gouverneur over Juda;  

Jer.40:5 

uit vers 9 blijkt, dat hij Jeremia’s profetie Jer.27:17 

ter harte had genomen als zijnde de waarheid.  

Mispa 
plaats in het gebied 
van  Benjamin, ten 
noorden van 
Jeruzalem; in de tijd 
van de richteren een 
godsdienstig 
centrum: Ri.20:1 
Saul werd er tot 
koning gekozen.  
1Sam.10:17-24 
 

 
vs 11-16 

Jismaël 
zoon van Netanja 
behoorde tot de 
koninklijke familie; 
Jer.41:1 

Jochanan 
zoon van Kareach 

e.a. 
dit zijn Judese 
legerleiders, die met 
hun troepen gevlucht 
waren en zich schuil 
gehouden hadden; 
Jer.40:11-13 

 

na de val van Jeruzalem waren deze legerleiders 
en hun troepen weer tevoorschijn gekomen; 

complot tegen de gouverneur: 

Jochanan waarschuwt Gedalja: “Jismaël is door 
de koning van Ammon erop uit gestuurd om jou 
te vermoorden.” 

Gedalja gelooft hem niet. 

Mispa 

Jer. 41 
vs. 1-3 
 

Gedalja 
Jismaël + 10 

‘handlangers’ 

Gedalja + zijn Chaldeese lijfwacht worden door 
Jismaël en zijn handlangers vermoord 

Mispa 

vs. 4-10 80 mannen uit 

Sichem en Silo in 
Samaria 
 

‘pelgrims’;  

zij waren op weg naar de tempel om, als 
boetedoening voor de zonden van het volk, offers 
te brengen; 

zij wisten nog niets van de moord op Gedalja; 

Jismaël lokt ze in de val en vermoordt ze; 10 van 
hen weten zich te redden door ze hun 
voedselvoorraden bekend te maken; 

Samaria landstreek 

tussen Galilea en 
Judea met 
gelijknamige 
hoofdstad 
Sichem 
residentie van de 
koningen van Israël; 
Ri.9; 1Kon.12:25 

Silo 
hier stond de Ark van 
het verbond; 
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de lijken van 70 man worden gegooid in de 
waterkelder van Koning Asa; 1Kon.15:9-22 

Jismaël gaat met de overgebleven Judeeërs op 
weg naar Ammon.  

 
 
 
 

Ammon 
buurland in het 
oosten 

vs. 11-18 Jochanan 
Jismaël 

Jochanan + zijn soldaten achtervolgen Jismaël en 
halen hem in; 

Jismaël ontkomt en vlucht met 8 mannen naar 
Ammon; 

Jochanan neemt de Judeeërs weer mee terug; 

Ze verblijven korte tijd bij Gerut-Kinham; 
Jochanan wil met ze naar Egypte; nog steeds uit 
angst voor de Chaldeeën! 

waterbekken van 

Gibeon 
1Kon.3:4,5 

bij de Jordaan 
 
 
 
 
 

Gerut-Kinham 
vlakbij Bethlehem 

Jer. 42 
vs. 1-6 

Jochanan 

en Jezanja  
legerleiders 

de Judeeërs 
het volk, groot en klein 

Jeremia  

Joch. + Jez.: “Bid tot God; wat moeten we doen?” 

Jeremia: “Dat zal ik doen.” 

Joch. + Jez.: “Wij zullen alles doen wat God zegt!” 

 

vs. 7-22 God 
Jeremia 

 

10 dagen later antwoordt God: 
“Als jullie blijven, zal Ik jullie opbouwen en niet 
afbreken.“ 
“Ik betreur het onheil waarmee Ik jullie getroffen 
heb.” 
“Wees niet bang; Babel zal jullie gunstig gezind 
zijn” 

MAAR: “Als jullie toch naar Egypte vluchten, 
zullen jullie omkomen door het zwaard, de 
honger en de pest. 

 

Jer. 43 

vs. 1-7   

Jochanan en Azarja 
de Judeeërs 
Jeremia 
Baruch 

Joch. + Az.: 
“Jeremia, je liegt; Baruch is een overloper en een 
opstoker!” 

Ze slaan de woorden van God in de wind en gaan 
op weg naar Egypte. Ze nemen Jeremia en Baruch 
mee.  

 

vs. 8-13 God  
Jeremia 

God spreekt tot Jer.: 
“Metsel stenen in de vloer van de ingang van het 
paleis van farao. Zeg tegen de Judeeërs: op deze 
stenen zal de troon van Babel staan!” 
D.w.z. Egypte zal hetzelfde lot ondergaan als 
Juda.  

 

 

Dafne (Tahpanhes) 
in het oosten van 
Egypte w.sch. bij de 
Schelfzee 
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Jer. 44 
vs. 1-14 
 
 
 
 
 
 
vs. 15-19 
 
 
 
 
vs. 20-29 
 
 
 
 
 
vs.30 

Jeremia  

 
 
 
 
 
de Judeeërs 

 
 
 
Jeremia 

Jer. spreekt namens God: 
vanwege jullie ontrouw zond Ik Nebukadnezar 
van Babel om Juda en Jerzuzalem te verwoesten; 
in ballingschap gaan was ‘genade’; 
‘Waarom tergen jullie Mij nog steeds?’ 
vereren nu de Egyptische goden en offeren aan 
o.a. de zonnegod (‘de koningin van de hemel’), 
want: ‘…dan gaat het ons goed hier.’ 

Jer. spreekt namens God:  
alle Judeeërs zullen omkomen (zwaard, honger, 
pest); 
slechts een klein deel zal terugkeren naar Juda. 
God zal farao Chofra aan zijn vijanden uitleveren, 
zoals Zedekia aan Nebukadnezar is uitgeleverd. 

steden in Egypte:  

Dafne 
Migdol  
Memfis 
aan de Nijl,  
Patros 
 

Om over na                 “S                                     Ez   ë ”     P          

NA DE VAL (Jeremia 40:1-44:30) 
“Heel het volk sloeg het bevel van de Heer om in Juda te blijven in de wind..”- “…Ze waren de Heer niet 
gehoorzaam. Ze gingen naar Egypte.” Jer.43:3+7 

In christelijke kringen bestaat een hardnekkige gedachte:  
Als God de zonde streng straft, wordt de verbinding met de kerk weer hersteld  
en dan is een snelle opwekking het onvermijdelijke gevolg. 

Jammer genoeg is dat gewoon niet waar.  
[dit zou al duidelijk moeten zijn uit het feit dat er 3 ballingschappen geweest zijn: 605 v Chr; 597 v Chr; 586 v Chr.  

Een verhard hart vindt altijd wel een manier om de oren te sluiten voor wat God duidelijk probeert te maken.] 

Berouw en opwekking zijn het werk van de Heilige Geest én een nederig hart. Na de val van Jeruzalem 
zien we dat deze nederigheid nooit automatisch het gevolg is van Gods oordeel.  
Het lokt zondige mensen vaak uit om nog méér te zondigen. [de tien plagen verhardden het hart van de farao 

i.p.v. dat het hem nederig maakte (verharden = verstevigen, versterken); koning Achab raakte door de aanhoudende 

droogte nog meer vastbesloten om Baäl te aanbidden i.p.v. God. Zie ook Openb.16:9,11+21] 

In Jeremia 40 en 41 staat alles klaar voor een grote geestelijke opwekking onder de overlevenden in 
Juda. Nebuzaradan is de bevelhebber van het Babylonische leger. Hij ontdekt Jeremia tussen de 
Judese ballingen. En dan erkent hij openlijk dat Jeremia echt een profeet van God is. [Nebuzaradan’s 

naam betekent: ‘Nebo (een Babylonische afgod) heeft mij nakomelingen gegeven’; en toch herkent deze heidense 

afgodendienaar dat de God van Juda via Jeremia de waarheid heeft gesproken] 

Nebuzaradan stelt Jeremia in vrijheid met een geschenk als beloning voor zijn betrouwbare profetie. 
Hij erkent openlijk dat zijn Babylonische leger niet door eigen kracht Juda heeft overwonnen. Maar 
omdat het Judese volk tegen God gezondigd had, heeft God de Babyloniërs gebruikt om Zijn oordeel 
over Juda uit te voeren. Nebuzaradan stuurt Jeremia terug naar zijn verwoeste land om het handjevol 
Judese achterblijvers te leiden in berouw en vernieuwing, terug naar hun God. Als Jeremia thuiskomt, 
is daar nog meer goed nieuws: koning Nebukadnezar heeft Gedalja, de zoon van Achikam, tot gouver-
neur aangesteld over Juda. [Achikam was de drijvende kracht achter de kortdurende opwekking onder koning Josia 

en hij heeft Jeremia gered van executie; Jer.26:24] 
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Met Gedalja als de nieuwe gouverneur en met de leiders van Babel die zelfs herkenden dat God’s 
‘operatie-mes’ aan het werk was, staat alles dus klaar voor een grote geestelijke opwekking  onder de 
overlevenden in Juda. Gedalja zou, waaraan zijn vader Achikam begonnen was, zeker kunnen voort-
zetten en afmaken. 

Gedalja dringt er bij de achterblijvers op aan om te luisteren naar wat Jeremia gezegd had Jer.27:17. 
Zij moeten hun nieuwe status omarmen als onderdanen van het Babylonische rijk. Hij haalt aan, dat 
in de eerste jaren dat Israël in het Beloofde land woonde, ze genoten van het wonen in huizen die ze 
zelf niet hadden gebouwd en het oogsten van gewas dat ze zelf niet geplant hadden. Veel van de 
Judeërs, die gevlucht waren uit angst voor Babel, keren nu terug om te helpen bij de overvloedige 
oogst. Gedalja is zo druk bezig met deze wederopbouw, dat hij geen waarde hecht aan de 
waarschuwing dat er mensen bezig zijn met een complot voor zijn dood. 

En toch is dat het geval! Jismaël, zoon van Netanja, is een verre achterneef van de koninklijke familie. 
Hij gelooft dat, nu koning Zedekia en zijn zonen van het toneel verdwenen zijn, hij wél kans maakt op 
de troon van Juda. Aangespoord door de belofte van hulp van de koning van Ammon, vermoordt hij 
Gedalja, zijn ambtenaren en zijn Babylonische lijfwacht. 

80 Pelgrims uit de noordelijke streken van Israël, zijn op weg om in de verwoeste tempel te offeren 
als boetedoening voor hun zonden. Hún komst zou Jismaël moeten overtuigen van zijn eigen 
noodzaak om, samen met hen, berouw te tonen. In plaats daarvan vermoordt Jismaël deze 80 
pelgrims. Jismaël slaagt er niet in om de Judeeërs ervan te overtuigen dat zij hem tot hun koning 
kronen. Maar het lukt Jismaël wél om de geestelijke opwekking te ondermijnen van de Judese 
achterblijvers. Die zijn nu zó bang voor vergeldingsacties van Babel dat ze niet langer in Juda willen 
blijven. In een tragische herhaling van Exodes, besluiten ze terug te keren naar het land van hun 
vroegere slavernij: Egypte. 

Maar zelfs nu is nog niet alles verloren! In Jeremia 42 en 43 schenkt de Heer aan de Judeeërs een 
tweede kans op berouw en op vernieuwing. Jeremia verzekert hen, dat Nebukadnezar hen niet zal 
vergelden voor de rebellie van Jismaël. Maar hij waarschuwt hen óók dat, als ze het Beloofde Land 
zullen verlaten, ze daarmee de zonde herhalen die nu juist de oorzaak was van de verwoesting van 
Juda. In plaats van op God te vertrouwen, zoeken ze hun heil bij de farao van Egypte. Ze kunnen nog 
steeds Gods zegeningen genieten in hun eigen land, maar… als ze naar Egypte vluchten, zullen ze daar 
allemaal sterven. [in 25:9, 27:6 en 43:10  noemt God Nebukadnezar ‘Mijn dienaar’. Als de Judeeërs alleen op God zullen 

vertrouwen, is Hij, zelfs in dit stadium, nog in staat hen te redden van de Babyloniërs!]  

Ze kiezen ervoor om Jeremia en Baruch te beschuldigen van leugens en van samenzwering met de 
Babyloniërs. Jeremia had in de vloer van de Egyptische grensstad Dafne stenen ingemetseld. En 
daarbij de woorden van God uitgesproken dat dáár de troon van Nebukadnezar zal staan. Want 
Nebukadnezar zál Egypte innemen. En zelfs als Jeremia hén díe ingemetselde stenen laat zien, zelfs 
dan weigeren ze nog om zich aan God toe te vertrouwen. Ze kiezen wederom het pad van de rebellie, 
in plaats van het pad van berouw, herstel en vernieuwing. 

Deze hoofdstukken zijn heel van groot belang voor de tijd waarin wij leven. Zij laten zien dat het niet waar is, dat 
wanneer God de zonde streng bestraft, dit onvermijdelijk zou leiden tot berouw en opwekking. In de 
dagen na de vernieling van de Twin Towers in New York op 11 september 2001, verkondigden veel 
christenen dat er een grote geestelijke vernieuwing zou volgen voor de westerse wereld. Het werd 
alom beschreven als de ‘dag dat de wereld veranderde’. Zeker, volgens een onderzoek van de 
Barnagroep (zij doen wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijke en naar kerkelijke zaken) in 2006, 
zaten veel kerken in Amerika de volgende zondag dubbel zo vol, maar in de vier maanden die erop 
volgden, zakte dat weer terug naar wat het vóór 9/11 was. De voorzitter van die studie, David 



10 Na de val  16-03-2022 
 
 

6 
 

Kinnaman, kwam tot de harde conclusie dat “vijf jaar na deze verschrikkelijke dag het, geestelijk 
gezien, is alsof er niets is gebeurd.” 

Het is zo, dat berouw en vernieuwing niet automatisch het gevolg zijn van God’s oordeel. Het is het 
werk van God’s Geest in hen, die nederig genoeg zijn om zich over te geven aan God’s woorden, die 
berouwvol zijn, die vernieuwing beleven. [Jeremia legt de vinger op de zere plek in 43:2 door het Hebreeuwse 

woord ‘zed’ te gebruiken: ‘arrogant’, ’trots’, ‘brutaal’ en ‘aanmatigend’. In Jer.44:10 roept God echter op tot nederigheid.] 

In hoofdstuk 44 onderstreept Jeremia dit nog eens met een profetie dat Gods oordeel de achter-
gebleven Judeeërs alleen maar aanzette tot méér ongehoorzaamheid. In plaats van tot berouw te 
komen, overtuigen ze zichzelf ervan dat het onheil het gevolg is van het niet eren van de afgoden in 
de dagen van koning Josia. Ze draaien het om! Zij beginnen daarom de afgoden van Egypte met nog 
meer toewijding te aanbidden, dan ze daarvoor in Juda hadden gedaan. Vier keer in dit hoofdstuk 
roept Jeremia hen op om terug te keren tot “de Heer God almachtig, de God van Israël”. Want tegen 
hun eigen God ingaan, is geen daad van gezond verstand; het is geestelijke zelfmoord. “Waarom 
roepen jullie zo’n groot onheil af over jezelf?!”  vraagt Jeremia hen. Jer.44:7 

Een paar jaar geleden was de weg naar mijn werk overstroomd en mijn kantoor was afgesloten van 
de plaats waar ik woon. Ik was uren kwijt in het drukke verkeer met het zoeken naar een alternatieve 
route om de overstroming te vermijden. Pas toen ik het uiteindelijk had opgegeven…, zag ik dat mijn 
telefoon niet aan stond. Zodra ik hem aanzette, kreeg ik een melding die me waarschuwde om niet 
naar mijn werk te komen, omdat het kantoor gesloten was. Als ik mijn telefoon eerder had aangezet, 
zou ik niet ál die tijd kwijt zijn geweest om tevergeefs mijn kantoor te bereiken. 

Dát is de boodschap van deze hoofdstukken. Moeilijkheden laten de ‘ringtone’ van God’s boodschap 
steeds luider klinken; we mogen de Heilige Geest vragen om onze harten te openen om deze 
waarschuwingen van God ook écht te horen. Want berouw, inkeer en vernieuwing gebeuren nooit 
vanzelf. Zelfs na de val van Jeruzalem bleven de Judeeërs zondigen. Van hen die naar Egypte waren 
gevlucht, keerde slechts een heel klein deel terug naar Juda. 
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