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Waarom Jeremia 52? 
Op het eerste gezicht misschien een rare vraag. Zeker als we beseffen dat Baruch in Jeremia 51:64 
vermeldt dat daar de woorden van Jeremia al eindigen. Het is ook een logische vraag als je het 
hoofdstuk doorleest en denkt: maar dit heb ik toch al gelezen? In Jeremia 39? Hier zijn we toch al 
geweest?  

Wat wisten we (nog niet)? 
Zedekia weigerde niet alleen Jeremia (lees: God) te gehoorzamen  

Zedekia had voor Nebukadnessar een eed van trouw gezworen in de Naam van God. Oftewel 
Zedekia had trouw gezworen aan Nebukadnessar en God als “garantie voor de nakoming” gebruikt.1 

Zedekia brak die eed in 593 v.Chr. door alsnog een bondgenootschap met Egypte aan te gaan tegen 
Babel. Daarmee heeft hij tegen God gezondigd! Dat is te lezen in Jeremia 37:5-10 en Ezechiël 17:11.2 

Nebuzaradan (de plaatselijke generaal) nam de hogepriester en alle belangrijke leiders van Juda 
mee naar Babylon en zette ze gevangen. Nebukadnessar berechtte ze en doodde ze. Ondertussen 
verbrandde het Babylonische leger de tempel, de stadsmuren en alle belangrijke gebouwen van 
Jeruzalem. Ook voerde het alle geheilige opbjecten uit de tempel mee naar Babylon.  

In totaal 832 families overleven de invasie in Jeruzalem. De allerarmsten mogen achterblijven maar 
745 families gaan als ballingen naar Babylon. De overigen van Juda die naar Egypte waren gevlucht, 
sterven daar. Ook Jeremia, die gedwongen werd om mee te gaan naar Egypte, sterft in Egypte. 

De Joodse traditie claimt dat Jeremia in zijn laatste jaren ook de boeken 1Koningen en 2Koningen 
heeft geschreven. Beide boeken beschrijven gebeurtenissen tussen Salomo en Zedekia. Jeremia 
wilde duidelijk maken waarom God dit volk in ballingschap liet gaan (zie: 02 29-09-2021 Waarom? 
Daarom). Dat Jeremia’s naam er niet in voorkomt, toont zijn bescheidenheid.  

De kern van Jeremia 52 
De laatste 4 verzen van 2Koningen 25 en Jeremia 52 laten opvallende overeenkomsten zien (de dato 
22 maart 561 v.Chr.). Deze verzen tonen ook waar Jeremia 52 werkelijk over gaat: “zelfs in het hart 
van Babylon is er nieuwe hoop voor Juda.  
  

 
1  2Kronieken 36:11 Zedekia was eenentwintig jaar oud toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. 12 Hij deed wat slecht was in de 

ogen van de HEERE, zijn God, en hij vernederde zich niet voor de ogen van de profeet Jeremia, die sprak op bevel van de HEERE. 13 Boven-
dien kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnezar, die hem een eed had laten afleggen bij God. Hij was halsstarrig, en verstokte zijn hart, 
zodat hij zich niet bekeerde tot de HEERE, de God van Israël.  

2  Jeremia 37:5-10 en Ezechiël 17:11 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 12 Zeg toch tegen dat opstandige huis: Weet u niet wat deze 

dingen betekenen? Zeg: Zie, de koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen; hij nam zijn koning en zijn vorsten gevangen en bracht hen bij 
zich in Babel. 13 Vervolgens nam hij iemand uit het koninklijk nageslacht, sloot met hem een verbond en liet hem een eed zweren. De 
machthebbers van het land nam hij weg, 14 zodat het een onbeduidend koninkrijk werd, dat zich niet kon verheffen, maar zijn verbond in acht 
nam om te kunnen blijven bestaan. 15 Maar hij kwam in opstand tegen hem door zijn gezanten naar Egypte te sturen, opdat men hem 
paarden en veel volk zou geven. Zou hij erin slagen? Zou hij ontkomen die zulke dingen doet? Zou hij een verbond verbreken en ontkomen? 
16 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, in de woonplaats van de koning die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij 
verachtte en wiens verbond hij verbrak, bij hem, midden in Babel, zal hij sterven! 
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Jeremia 52 2Koningen 25 

31 Het gebeurde in het zevenendertigste jaar van de 
ballingschap van Jojachin, de koning van Juda, in de twaalfde 
maand, op de vijfentwintigste van de maand, dat Evil-
Merodach, de koning van Babel, in het eerste jaar van zijn 
koningschap, Jojachin, de koning van Juda, gratie verleende 
en hem uit de gevangenis haalde. 32  Hij sprak vriendelijk met 
hem en stelde zijn zetel boven de zetel van de koningen die 
met hem in Babel waren. 33  Jojachin legde zijn gevangenis-
kleren af en gebruikte steeds de maaltijd bij hem, al de dagen 
van zijn leven. 34  En wat betreft zijn levensonderhoud: een 
voortdurend levensonderhoud werd hem door de koning van 
Babel verstrekt, een dagelijkse hoeveelheid, tot de dag van zijn 
dood, al de dagen van zijn leven. 

27 Het gebeurde in het zevenendertigste jaar van de 
ballingschap van Jojachin, de koning van Juda, in de twaalfde 
maand, op de zevenentwintigste van de maand, dat Evil-
Merodach, de koning van Babel, in het jaar dat hij koning werd, 
Jojachin, de koning van Juda, gratie verleende en hem uit de 
gevangenis haalde. 28  Hij sprak vriendelijk met hem en stelde 
zijn zetel boven de zetel van de koningen die met hem in Babel 
waren. 29  Jojachin legde zijn gevangeniskleren af en 
gebruikte steeds de maaltijd bij hem, al de dagen van zijn 
leven. 30  En wat betreft zijn levensonderhoud: een 
voortdurend levensonderhoud werd hem door de koning 
verstrekt, een dagelijkse hoeveelheid, al de dagen van zijn 
leven. 

Op avond “09 02-03-2022 Belegering en val van Jeruzalem” hebben we onderstaand overzichtje 
laten zien van de koningen uit die tijd, tot aan de val van Jeruzalem in 586 v.Chr. 
640 v.Chr./609 v.Chr. Josia 
 3 maanden Jehoahaz 
609 v.Chr /597 v.Chr Jojakim 
 3 maanden Jehoiachin (dit is de Jojakin uit Jeremia 52:31) 
597 v.Chr /586 v.Chr Zedekia  
586 v.Chr de val van Jeruzalem 

Velen zijn Jehoiachin3 misschien al vergeten. Hij is de zoon van Jojakim, de slechte koning die een 
ezelsbegrafenis had gekregen. Jehoiachin was slechts 3 maanden en 10 dagen koning toen hij zich 
aan Nebukadnessar had overgegeven. Hij zat daarna 37 jaar gevangen! Daarna heeft de zoon en 
opvolger van Nebukadnessar, Ewil-Merodak, Jejoiachin begenadigd. Jehoiachin werd: 

• vrijgelaten 

• vriendelijk toegesproken door Ewil-Merodak 

• een plaats gegeven bóven de andere koningen die ook in Babel waren 

• van nieuwe kleren voorzien 

• mocht geregeld bij Ewil-Merodak dineren 

• in zijn levensonderhoud voorzien, zoveel hij nodig had, zijn leven lang. 

Jehoiachin blijkt volgens Matteus 1:1-17 de grootvader van Zerubbabel (geboren in Babylon). En 
Zerubbabel blijkt een voorouder van Jozef, de man van Maria. Wonderlijk hoe God dit leidt. 

Toen Corrie ten Boom gevangen was, kreeg ze een berichtje dat “alle horloges in de kast zijn veilig” 
of iets dergelijks. Corrie was tot tranen toe geroerd. Het berichtje leek zonder betekenis voor haar 
gevangenbewaarders. Maar Corrie wist: “alle Joden in de verborgen ruimten in mijn huis, hebben 
veilig kunnen ontsnappen”. Jeremia 52 is ook zo’n codetaal. Nu van de ballingen “het gaat goed met 
ons, er gloort weer hoop!” De Babyloniërs pakten het niet; de lezers begrepen de boodschap en 
wisten genoeg. Babylon is niet het eindstation voor de Judeërs; meer een tussenstation tussen dood 
en opleving. Tussen berouw en opwekking. Jeremia 52, wat een prachtige toegift. 

 

 

 
3  Jehoiachin: koning van Juda, zoon van Jójakim, en voorlaatste koning van Juda vóór de Babylonische gevangenschap; zijn koningschap 

duurde drie maanden en tien dagen voordat hij zich overgaf aan Nebukadnezar die hem meevoerde naar Babylon en vijfendertig jaar opsloot, 
tot hij uiteindelijk werd vrijgelaten. 


