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[03] 45 BARUCH 
[04] Vers 1 meldt: “in het 4e jaar van koning Jojakim”, dat is 605 v.Chr. Feitelijk is Jeremia 45 te 
plaatsen tussen Jeremia 36:8 en 9, dat is de geschiedenis van Jeremia, die niet meer naar de tempel 
mocht komen en daarom Baruch naar de tempel stuurde om de boekrol met de profetieën voor te 
lezen. Deze boekrol werd uiteindelijk verbrand door koning Jojakim. Op dit punt klaagt Baruch in dit 
45e hoofdstuk, dat God zijn leed vermeerdert en dat hij van alles moe is (Jeremia 45:3). [05] God 
antwoordt Baruch dat hij niet naar iets bijzonders voor zichzelf moet streven. God zal onheil zal 
brengen over al wat leeft (afbreken en uitrukken), maar Baruch krijgt de belofte dat hij in leven zal 
blijven, waar hij ook naar toe gaat [06].  

[07] DE OMRINGENDE LANDEN 
We komen nu aan bij de hoofdstukken waarin Jeremia het oordeel van God aan de volkeren rondom 
Juda mag gaan aankondigen.  

Welke gedachten gingen er door jullie heen toen jullie al deze oordelen lazen? Zou het eerlijk zijn, 
dat Juda, Gods Bruid, voor haar zonde in ballingschap moest, terwijl de heidense volken rondom 
gewoon door konden gaan met hun goddeloze praktijken? We lezen nu dat deze volken geoordeeld 
worden en niet wegkomen met hun gedrag. God is rechtvaardig naar Juda en alle volken!  

“Ik breng rampspoed over ál wat leeft” (Jeremia 45:5)…  
In onze evangelische oren 2500 jaar later, klinkt dit zó gewelddadig 
- eigenlijk willen we het liever niet horen;  
- eigenlijk willen we liever niet dat het waar is 
- ik kan hiermee toch niet naar mijn ongelovige buurman, collega, etc.? 

[08] Het past zó niet bij ons beeld van God. God is toch liefde? Ligt hier ook een reden, waarom we 
zoveel moeite hebben met het lezen van de profeten, waarvan de meesten in ongeveer dezelfde 
tijd en over dezelfde volken profeteerden, of een boek als “Openbaring”? [09] 

[10] Even een paar punten om over na te denken: 
1. [11] God haat het kwaad en laat dat NIET onbestraft; vroeger niet, nu niet en in de toekomst niet 
2. [12] in Jeremia 46-51 oordeelt God de omringende heidense volken 
3. [13] wanneer je het oordeel wegpoetst, negeert of ontkent, dan zou er geen verlossing nodig 

zijn. We zijn door Jezus getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet (v.t.t.) in het 
Koninkrijk van de Zoon1. 

4. [14] in Christus is de wereld geoordeeld2. Dat is een (heils-)feit. Of ik daar moeite mee heb of 
niet, doet daar niets aan af of toe.  

[15] Jeremia profeteert over de volgende heidenvolken: 
46 EGYPTE; 47 FILISTIJNEN; 48 MOAB & AMMON; 49 EDOM; 50-51 BABEL/BABYLON. 

46 EGYPTE 
[16] Egypte werd gevreesd vanwege zijn strijdwagens, boogschutters en speerwerpers. In 609 v.Chr. 
bevocht en veroverde de toenmalige farao van Egypte (Neko) Meggido (zie kaartje). Daarbij werd 
koning Josia gedood. Farao Neko ging dóór tot aan de Eufraat ([17] zie kaartje).  
[18] De eerste twaalf verzen uit hoofdstuk 46 zijn van vóór 605 v.Chr. In dat jaar versloeg koning 
Nebukadnezar bij Karkemis farao Neko. De profetie is dus uitgesproken en opgeschreven ver 
voordat de Judeeërs in 586 v.Chr. naar Egypte vluchtten. [19] God kondigt aan (verzen 15 en 17) dat 

 
1  Colossenzen 1:13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 14 In Hem 

hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 
2  1Johannes 3:14 Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. 
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[20] Egypte zal worden verjaagd, vernederd en weggevaagd om nooit meer de status als 
supermacht terug te krijgen. Dit is in 567 v.Chr. dan ook gebeurd. “Farao, de koning van Egypte, is 
alleen maar een praatjesmaker: hij heeft zijn kans gemist.”(Jeremia 46:17). 

[21] God toonde hiermee de wereld:  
1. dat de goden van Egypte machteloos waren en zijn.  

We hebben laatst in een preek van Bas over de tien plagen gehoord dat God deze goden aanviel3 
Exodus 12:12 .  

2. [22] de hele wereld zou er getuige van zijn dat God Zijn volk weer veilig thuis zou brengen uit 
Babylon.  

[23] 47 FILISTIJNEN 
Filistijnen zijn van oorsprong immigranten uit Kreta (Jeremia 47:4). “Immigrant” is ook de letterlijke 
betekenis van hun naam. Zij bewoonden Kanaän (Zefanja 2:54). De Filistijnen zijn sinds de tijd van 
de Richteren en tot op de dag van vandaag de aartsvijanden van Israël en Juda.  

In vers 1 lezen we dat Jeremia van God deze profetie over de Filistijnen moest uitspreken, nog vóór 
het Egyptische leger hen op hun oorlogstocht vanuit het zuiden naar Meggido overviel en het 
Babylonische leger hen op hun oorlogstocht vanuit het noorden overviel. [24] In Jer. 47 wordt hen 
de totale vernietiging aangezegd: “het zwaard van God” (vers 6,7). Ook bij de overige profeten kun 
je hierover lezen5.  

[25] 48-49:6 MOAB & AMMON 
[26] De Moabieten en de Ammonieten zijn beiden volken die zijn voortgekomen uit Lots incest met 
zijn dochters (Genesis 19:30-38). Moab en Ammon zijn hechte bondgenoten.  

Moab: 

[27] Uit Jeremia 48:2, 7, 11, 17, 18, 25 en 29 blijkt dat Moab welvarend en machtig is. Woorden als: 
“roem, prestaties, rijkdom, vanaf het begin geen zorgen, schitterende staf, luisterrijke scepter, 
verheven zetel, vestingen, machtige arm, hoogmoedig, hooghartig, trots, eigendunk, eigenwaan, 
zelfgenoegzaam en verwaand”, geven ons een indruk over de aard van dit volk. [28] We komen de 
Moabieten al tegen in Numeri 21:21, waar Mozes het volk Israël, na het gebeuren met de koperen 
slang, door hun gebied heen moest leiden. In Jeremia 48:27 lezen we, dat zij Israël ‘bespot en 
uitgelachen’ hebben. [29] Maar nu zullen ze zelf tot een mikpunt van ‘spot en verbijstering’ voor de 
volken worden (48:39). [30] Jeremia 48 eindigt met: ‘Maar eens zal ik in Moabs lot een keer brengen’ 
(48:47)  

Jesaja 15 en 16 gaan ook over het oordeel over Moab. In Jesaja 16:4,5 staat de bijzondere belofte: 
‘Is de verdrukking ten einde gekomen en de verwoesting tot staan gebracht, is de tiran uit het land 
verdreven, DAN wordt in Davids huis een troon geplaatst, gegrondvest op liefde en trouw. Daar 
zetelt een rechter die recht zoekt, die ijvert voor gerechtigheid.’  

 
3  Exodus 9:14 Want deze keer zal Ik al Mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde 

niemand is zoals Ik. Exodus 12:12 Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, 
van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE. 
Numeri 33:4 terwijl de Egyptenaren hen begroeven die de HEERE onder hen getroffen had, alle eerstgeborenen; ook had de HEERE 
strafgerichten voltrokken over hun goden. 

4  Sefanja 2:4 Want Gaza zal verlaten worden en Askelon tot woestenij zijn; Asdod, midden op de dag zal men het verdrijven, en Ekron zal 

ontworteld worden. 5 Wee u, bewoners van het gebied aan de zee, volk van Kretenzers, het woord van de HEERE is tegen u! Kanaän, land 
van de Filistijnen! Ik zal u verdelgen, zodat er geen inwoner meer is. 6 Het gebied aan de zee zal tot weiden worden met putten voor herders 
en kooien voor kleinvee. 7 En het gebied zal zijn voor het overblijfsel van het huis van Juda, zodat zij daarin zullen weiden. ’s Avonds zullen zij 
in de huizen van Askelon neerliggen, want de HEERE, hun God, zal naar hen omzien en een omkeer in hun gevangenschap brengen. 

5  Jesaja 14:29-31; Ezechiël 25:15-17; Joël 4:4-8; Amos 1:6-8; Zefanja 2:4-7; Zacharia 9:5-7 
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[31] Ammon 

In Jeremia 49:1-6 wordt ook Ammon omschreven met woorden als “vruchtbaar, opschepper, eigen-
zinnig, we zijn veilig, niemand kan ons aan” (49:4). Ook hen wacht dezelfde ‘verschrikking’ als Moab 
(49:5). [32] Ook de profetie over Ammon eindigt met de woorden: “Maar eens zal ik in Ammons lot 
een keer brengen” (49:6). 

[33] Nebukadnezar zal zowel Moab als Ammon vernietigen in 582 v.Chr. In Jeremia 48:10 lezen we, 
dat ook dit weer gebeurt ‘in opdracht van de Heer’. [34] Zo wordt bewezen dat de Moabitische god 
Kemos (48:13) en de Ammonitische god Moloch (49:1) bedriegers zijn; niet in staat om ook maar 
iemand te redden. [35] Moab en Ammon waren zulke verstokte vijanden van Israël dat zij 
uitgesloten waren van de aanbiddingsdienst in de tabernakel6. [36] En toch, vanwege hun voorvader 
Lot, zegt God in Jesaja 16:4: “Verleen Moabs vluchtelingen onderdak; wees een toevlucht tegen de 
verwoester.”En In Jeremia 48 sluit God de profetie over Moab en Ammon af met de woorden: ‘Maar 
eens zal Ik in hun lot een keer brengen’.  

[37] 49:7-39 EDOM 
Jer.49:7-22: De Edomieten stammen af van Esau (Genesis 19:24,25). Esau is de tweelingbroer van 
Jakob. Beiden, Jakob en Esau zijn zonen van Izaäk en dus kleinzonen van Abraham! Vanwege hun 
broederschap zouden zij bondgenoten van Israël/Juda moeten zijn. Maar met die broederschap 
kwam al bij het allereerste begin een kink in de kabel. Esau verkocht voor een bord linzensoep zijn 
eerstgeboorterecht aan Jakob. [38] De Edomieten volharden in hun vijandschap met ‘broer’ Israël. 
Zij vertrouwen op hun eigen kunnen en hun eigen kracht (49:16). Zij negeren en verachten Israël7. 
Net als bij Egypte, Moab en Ammon zal geen overblijfsel van Edom de aangekondigde verwoesting 
overleven. [39] In 583 v.Chr. blijkt dat hun niet in te nemen bergvestingen niet bestand zijn tegen 
de overmacht van Babel. 

[40] Jeremia 49:23-27: verwoesting door Babel wordt ook aangezegd over Damascus, de 
‘schitterende stad’ (49:25) van de Arameeërs. 
[41] In Jeremia 49:28-33 wordt ook over de Arabische nomadenstammen en de Arabische pioniers 
in Kedar en Chasor verwoesting en verstrooiing aangezegd. Kedar betekent “duister”. Hij is een zoon 
van Ismaël8.  

[42] Om over na te denken: 
Abraham heeft bij de slavin van Sara (Hagar), Ismaël verwekt. Dus Ismaël is de oudste zoon. 
Later krijgen Abraham en Sara Izaäk. Hij is de zoon van Gods belofte. 
Weer wat later wordt Ismaël door zijn eigen vader de woestijn ingestuurd om daar te sterven. Tracht je eens 
in te leven in hem, wat dat met zijn vaderbeeld doet… de woestijn ingestuurd worden; dakloos, kansloos… 
In een preek van een zendelinge, die werkte in het Midden-Oosten, heb ik het volgende begrepen: 
- moslims zien Ismaël als hun stamvader 
- daarom kunnen zij God niet zien als hun Vader 
- daarom kán God in hun ogen ook geen zoon hebben 
- Esau is de zoon van Izaäk en daarmee de neef van Ismaël 
- Esau geeft helemaal niets om zijn eerstgeboorterecht. Hij ruilt zijn toekomst in voor een bord soep 
- Als  de ‘geestesgesteldheid’ van Esau en zijn ‘oom’ Ismaël bij elkaar komen, dan krijg je een 
supergevaarlijke mix, die kan leiden tot (zelfmoord-) terrorisme.   
Het merendeel van de moslims wil graag God dienen.  
Maar hun vaderbeeld is kapot en daarom is het voor hen zo moeilijk om Hem te vinden. 

 
6  Deuternomium 23:3,4; Numeri 25:1; Richteren 11:12,13; 1Samuel 11:2; 2Samuel 10:1-19; 2Koningen 13:20 en 24:2; Nehemia 4:7; Jeremia 

40:14; Ezechiel 25:1-11; Amos 1:13-2:3; Zefanja 2:8-11 
7  Obadja 1:10; Maleachi 1:2-5 
8  Genesis 25:13 Dit zijn dan de namen der zonen van Ismael, genoemd naar hun afstamming: de eerstgeborene van Ismael Nebajot, voorts 

Kedar, Adbeel, Mibsam, 
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In Jeremia 49:34-39 wordt ook aan Elam het oordeel aangezegd; Elam is het hedendaagse Iran. God 
eindigt hier echter weer met de belofte, dat Hij eens een keer zal brengen in het lot van Elam 
(49:39). We lezen in Handelingen 2:9 dat er Elamieten onder de toehoorders van Petrus’ 
pinksterpreek waren.  

[43] 50-51 BABYLON 
Twee heel lange hoofdstukken die twee kernboodschappen bevatten:  

1. God rekent af met alle kwaad en onrecht dat Hem en Zijn volk is aangedaan  

50:2: alle afgoden van Babel zijn radeloos/machteloos; ze staan te schande; 

50:3: ‘een volk rukt op uit het noorden en maakt Babel tot een woestenij’ (de Perzen’ in 539 
v.Chr.) 

50:19,20: God zegt: Ik ga Babylonië straffen voor wat ze Juda aangedaan heeft, zoals Ik Assyrië 
gestraft heb voor wat ze Israël heeft aangedaan.  

Omdat Babylonië de Heer ‘getart’ heeft (vs.24) door Zijn bezit (Zijn bruid en Zijn tempel) te 
plunderen (vs.11) straft God hen (vs.18,31) door hen te vernietigen (vs.26,35-40); 

51:20: God heeft Babel gebruikt als ‘Mijn strijdhamer, Mijn wapen in de strijd’ om Juda te reinigen 
van de zonde van ontrouw waarin het gevallen was. Toch zal Babel daarvoor moeten boeten 
(51;35 e.v.);  

Zoals gezegd: God rekent af met alle kwaad en onrecht dat Hem en Zijn volk wordt aangedaan!  

Jeremia profeteert heel gedetailleerd wat er met Babylon gebeuren zal in 539 v.Chr. En dat God 
Babylon zal laten vallen met een klap die bewijst, dat Hij alleen de ware God is van alle volkeren op 
aarde. Verbazingwekkend is de profetie, dat de positie van de machtige stad aan de rivier de 
Eufraat, nooit hersteld zal worden. Het origineel van de poort van het toenmalige Babylon staat ….. 
in Berlijn (zie plaatje 1)! [44] 

[45] De schatten die van de tempel in Jeruzalem geroofd waren, zijn de oorzaak van de val van 
Babylon (Daniël 5). De Perzen gaan een bondje aan met de Meden en de Elamieten en in 539 v.Chr. 
trekken ze op tegen Babylon.  

In oktober 539 v.Chr. Terwijl koning Belzasar (de zoon van Nebukadnezar) aan het feesten is met al 
zijn edelen en generaals, zien de Perzen die Babylon belegerden, dat de rivierbedding op 
wonderlijke manier droog komt te vallen. Onder in de oninneembare muren van de stad wordt 
daardoor plotseling een zwakke en onverdedigde plek zichtbaar. Als Belzasar en zijn dronken 
generaals tot de ontdekking komen, dat hun muren hen niet langer meer beschermen, is het al te 
laat om terug te vechten9.  

[46] In deze twee hoofdstukken laat Jeremia wel meer dan 25x duidelijk zien, dat het God is die 
Babel ten val brengt, en niet de strijdmanskunst van koning Cyrus van Perzië! Eerst was Babel een 
werktuig in Gods hand om de volken te oordelen; nu gebruikt God de Perzen om Zijn oordeel over 
Babel uit te voeren. [47] Want Babel is vervallen in dezelfde zonden als de rest nl. hoogmoed en 
het dienen van afgoden: Bel en Marduk. Achter deze afgoden zit: satan. [48] 

  

 
9  bron: de Griekse historicus Xenophon, aangehaald door Phil Moore 
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2. [49]  Mijn volk zal terugkeren! 
In de nasleep van de overwinning laat de Perzische koning Cyrus de Judese ballingen weten dat hij 
besloten heeft om hen terug naar huis te sturen. Precies zoals Jeremia had geprofeteerd. 

50:4: ‘in die dagen…’ keren Israël en Juda terug naar het land dat God hen, nadat Hij hen uit de 
slavernij bevrijd had, gegeven had: het Beloofde Land; 

50:5: in tranen gaan ze weer op zoek naar God, en naar Sion (plaats van aanbidding en verbond) 
om zich opnieuw te verbinden aan God, met een nieuw verbond dat eeuwig duurt; 

50:19,20:  En: ‘In die dagen zal Ik onderzoeken of er nog wandaden op rekening van Israël en Juda 
staan,- die zullen er niet zijn; Ik zal ze niet vinden, want allen die Ik in leven laat, zal Ik vergeven’. 
Zie ook: Rom.10+11 zonde van hoogmoed en afgoderij. Niemand vervangt Israel in Gods ogen. 
Wij zijn ingelijfd; niet de vervanger! We mogen Israel NIET negeren! 

[50] Hier wordt de terugkeer van de Judese ballingen naar hun land in gang gezet (zie ook de 70 
jaarweken!). Ook de overlevenden van de noordelijke stammen van Israël keren hierdoor terug uit 
Assyrië naar het thuisland. [51] Tien keer in deze hoofdstukken noemt God zijn niet-aflatende liefde 
voor Israël en Juda10. Israël en Juda worden weer verenigd tot één volk van God. Door de lange jaren 
van ballingschap nederig en berouwvol geworden, hebben ze vergeving van hun zonden gekregen. 

Dat was toen! De definitieve overwinning, waar wordt die behaald? Op Golgotha is die al 
behaald! Vergeet niet dat wij leven vanuit de overwinning!  

[52] Babylon in Genesis 1011 en 11 
We kennen Babel vanwege haar spraakverwarring12. Zoals eerder gezegd: Babel= "verwarring 
(door vermenging)". Babylon is begonnen als ‘Babel’ (Genesis 11), de stad waar de mensen in hun 
hoogmoed bouwden aan een toren, die tot in de hemel moest reiken.  Minder bekend is wie die 
stad gebouwd heeft: De man heeft ook Ninevé gebouwd: Nimrod. Van deze man weten we dat 
zijn opa Cham was. Cham is een zoon van Noach en wordt door Noach (zijn vader) vervloekt. Dit 
gebeurt als hij zijn dronken vader naakt in zijn tent ziet liggen en dat aan zijn broers vertelt om zijn 
vader te bespotten, in plaats van te beschermen. Dus opa Noach vervloekt zijn zoon Cham, en 
diens zoon (dus kleinzoon van Noach) sticht Babel.  

[53] Babylon in Jesaja 14 
De koning van Babylon wordt ook genoemd in Jesaja 14, waar we een uitgebreide beschrijving lezen 
van deze koning. 

[54] Babylon in Openbaring 17-18 
In Openbaring 17:1 en 18 zien we de gevolgen voor Babylon van Jezus’ overwinning door Zijn 
dood en opstanding. De hardnekkige hoogmoed, het ultieme verzet van de mens tegen God (het 
‘als God willen zijn’ (zie Genesis 3), zal door God zelf worden gebroken.  

[55] Babylon in onze tijd? 
We hebben het gehad over de toren van Babel, over de profetie over Babel in onder meer Jeremia 
en in Openbaring. Wat vinden we in onze tijd nog terug van ‘Babel’? De kunstschilder Pieter Breugel 

 
10  Jeremia 50:4-8, 17-20, 28, 33,34; 51:10,11, 24, 35,36 en 49-51 
11  Genesis 10:6 En de zonen van Cham waren Kus, Misraim, Put en Kanaan. 7 En de zonen van Kus: Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabteka; 

en de zonen van Rama waren Seba en Dedan. 8 En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; 9 hij was een 
geweldig jager voor het aangezicht des HEREN; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN als Nimrod. 10 En 
het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sinear. 11 Uit dat land trok hij naar Assur en hij bouwde 
Nineve, Rechobotir, Kalach 

12  Genesis 11:9 Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar 

over de gehele aarde verstrooid heeft. 
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heeft een schilderij gemaakt van de toren van Babel (zie plaatje 2). Het gebouw van het Europees 
Parlement in Strasburg laat een verrassende overeenkomst zien (zie plaatje 3). 
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