
Door God geroepen: 

Jeremia

Jeremia 1:1-19





“Het gebeurde nu in het achttiende jaar van koning Josia, dat de 

koning de schrijver Safan, de zoon van Azalia, de zoon van 

Mesullam, naar het huis van de HEERE stuurde om te zeggen: Ga 

naar de hogepriester Hilkia, en laat hem al het geld gereedleggen dat 

in het huis van de HEERE gebracht is, dat de deurwachters bij het 

volk ingezameld hebben. Laten zij het de uitvoerders van het werk in 

handen geven die aangesteld zijn over het huis van de HEERE, 

zodat die het weer aan de uitvoerders van het werk kunnen geven 

die in het huis van de HEERE zijn, om de bouwvallige gedeelten van 

het huis te herstellen: aan de timmerlieden, de bouwlieden en de 

metselaars, om hout en gehouwen stenen te kopen om het huis te 

herstellen. Maar er hoeft door hen geen rekenschap te worden 

afgelegd van het geld dat hun in handen gegeven is, want zij 

handelen oprecht. Toen zei de hogepriester Hilkia tegen de schrijver 

Safan: Ik heb het wetboek in het huis van de HEERE gevonden. 

Hilkia gaf die boekrol aan Safan, en die las het.” (2 Kon. 22: 3-8)



“Het woord van de HEERE kwam tot mij: U mag u geen 

vrouw nemen en in deze plaats geen zonen en dochters 

hebben, want zo zegt de HEERE over de zonen en over 

de dochters die in deze plaats geboren worden, en over 

hun moeders die hen baren, en over hun vaders die hen 

verwekken in dit land: Zij zullen sterven aan dodelijke 

ziekten, er zal over hen geen rouw bedreven worden en 

zij zullen niet begraven worden, maar tot mest op de 

aardbodem zijn. Zij zullen door het zwaard en door de 

honger omkomen, en hun dode lichamen zullen tot 

voedsel zijn voor de vogels in de lucht en voor de dieren 

op de aarde.” (Jer. 16:1-4)



“Wee mij, mijn moeder, dat u mij gebaard hebt, 

een man van onenigheid en een man van ruzie 

voor heel het land. Ik heb niets uitgeleend en men 

heeft mij niets uitgeleend, toch vervloekt ieder van 

hen mij.” (Jer. 15:10)



“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus 

geschapen om goede werken te doen, die God 

tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden 

wandelen.” (Ef. 2:10)



“Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken 

was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De 

eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal 

behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem 

de naam Ezau. Daarna kwam zijn broer 

tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau 

vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. 

Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.” (Gen. 

25:24-26) 



“En toen Elisabet de groet van Maria hoorde, 

geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot, 

en Elisabet werd vervuld met de Heilige Geest. En zij 

riep uit met luider stem en sprak: Gezegend zijt gij 

onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw 

schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de 

moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, toen het 

geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind 

van vreugde op in mijn schoot.” (Lk. 1:41-44)



“Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot 

mij: Wat ziet u daar? Ik zei: Ik zie een kokende pot en zijn 

open kant verschijnt vanuit het noorden. Toen zei de HEERE 

tegen mij:  Vanuit het noorden zal het onheil losbreken over 

al de inwoners van het land. Want zie, Ik ga alle geslachten 

van de koninkrijken uit het noorden roepen, spreekt de 

HEERE. Zij zullen komen en eenieder zal zijn troon 

neerzetten bij de ingang van de poorten van Jeruzalem, 

tegen al haar muren rondom, en tegen alle steden van Juda. 

Ik zal Mijn oordelen over hen uitspreken vanwege al hun 

kwaad: dat zij Mij verlaten hebben en reukoffers gebracht 

hebben aan andere goden, en zich hebben neergebogen 

voor de werken van hun handen.” (Jer. 1:13-16)



“U dan, omgord uw middel, sta op en spreek tot 

hen alles wat Ík u gebieden zal. Wees niet ontsteld 

vanwege hen, anders zal Ík u ontsteld doen zijn 

voor hen. Want zie, Ík stel u heden aan tot een 

versterkte stad, tot een ijzeren pilaar en tot bronzen 

muren, tegen heel het land, tegen de koningen van 

Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en 

tegen de bevolking van het land. Zij zullen tegen u 

strijden, maar zij zullen niet tegen u op kunnen, 

want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te 

redden.” (Jer. 1:17-19)



Afgeranseld en in blok gezet 

“Toen Pashur, de zoon van de priester Immer-hij was 

tevens hoofdopzichter in het huis van de HEERE-

Jeremia deze woorden hoorde profeteren, liet 

Pashur de profeet Jeremia slaan en zette hem in het 

blok dat in de bovenste Benjaminpoort aan het huis 

van de HEERE was.” (Jer. 20:1-2)





Belachelijk gemaakt en bespot

“Maar ik ben de hele dag belachelijk geworden, ieder 

van hen bespot mij. Want zo dikwijls als ik spreek, 

schreeuw ik het uit, roep ik: Geweld en verwoesting! 

Want het woord van de HEERE is mij tot smaad en 

tot schimp, de hele dag.” (Jer. 20:7-8)



Ter dood veroordeeld

“Toen zeiden de priesters en de profeten tegen de 
vorsten en tegen heel het volk: Deze man heeft de 
doodstraf verdiend, want hij heeft geprofeteerd tegen 
deze stad, zoals u met eigen oren gehoord hebt. Maar 
Jeremia zei tegen al de vorsten en tegen heel het volk: 
De HEERE heeft mij gezonden om tegen dit huis en 
tegen deze stad te profeteren alle woorden die u 
gehoord hebt.” (Jer. 26:11-12)



Boekrol verbrand door de koning

“Terwijl de koning in het winterpaleis zat-het was de negende 
maand-met vóór hem een brandend kolenbekken, gebeurde 
het, zodra Jehudi drie of vier kolommen had voorgelezen, dat de 
koning ze met een schrijversmes afsneed en in het vuur wierp 
dat in het kolenbekken was, totdat heel de rol verteerd was in 
het vuur dat in het kolenbekken was. Zij schrokken niet en zij 
scheurden hun kleding niet, de koning evenmin als al zijn 
dienaren, die al deze woorden gehoord hadden. Toch hadden 
Elnathan, Delaja en Gemarja er bij de koning op aangedrongen 
de rol niet te verbranden, maar hij heeft niet naar hen geluisterd. 
Verder gaf de koning Jerahmeël, de zoon van de koning, Seraja, 
de zoon van Azriël, en Selemja, de zoon van Abdeël, bevel om 
de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. 
Maar de HEERE hield hen verborgen.” (Jer 36:22-26)



Beschuldigd van opruiing

“Toen zeiden de vorsten tegen de koning: Laat deze 

man toch ter dood gebracht worden, want zo 

ontmoedigt hij de strijdbare mannen die in deze stad 

zijn overgebleven, en ontmoedigt hij heel het volk 

door zulke woorden tot hen te spreken. Deze man 

zoekt immers niet het welzijn voor dit volk, maar het 

onheil.” (Jer 38:4)



Achtergelaten in waterput

“Zij namen Jeremia mee en wierpen hem in de put 

van Malkia, de zoon van de koning, die op het 

binnenplein van de wacht was, en zij lieten Jeremia 

met touwen neer. Nu was er geen water in de put, 

maar wel slijk. In dat slijk zakte Jeremia weg.” (Jer. 

38:6)



Uitgescholden en beschuldigd

“Het gebeurde zodra Jeremia geëindigd had tot heel het 
volk te spreken alle woorden van de HEERE, hun God, 
waarmee de HEERE, hun God, hem naar hen toe had 
gezonden, al die woorden, dat Azaria, de zoon van Hosaja, 
en Johanan, de zoon van Kareah, en al die hoogmoedige 
mannen, tegen Jeremia zeiden: U spreekt leugens! De 
HEERE, onze God, heeft u niet gezonden om te zeggen: U 
mag Egypte niet binnengaan om daar als vreemdeling te 
verblijven. Baruch echter, de zoon van Neria, hitst u tegen 
ons op opdat hij ons in de hand van de Chaldeeën geeft 
om ons ter dood te brengen of ons in ballingschap te 
voeren naar Babel.” (Jer. 42:1-3)



Gefrustreerd en depressief

“In duistere oorden doet Hij mij wonen, als degenen die 

allang dood zijn. Hij heeft een muur om mij heen 

opgeworpen, zodat ik er niet uit kan gaan; Hij heeft 

mijn bronzen ketenen zwaar gemaakt. Ook wanneer ik 

het uitschreeuw en om hulp roep, sluit Hij Zijn oren 

voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen versperd met 

gehouwen stenen, mijn paden heeft Hij krom gemaakt. 

Een loerende beer is Hij voor mij, een leeuw op 

verborgen plaatsen.” (Klaagl. 3:6-10)



Vervloekt geboortedag

“Vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben; de dag waarop 

mijn moeder mij baarde, zij niet gezegend. Vervloekt zij de man 

die mijn vader de blijde boodschap bracht: U is een jongen 

geboren, waarmede hij hem zozeer verblijdde; die man zij als 

de steden die de HERE onderstboven heeft gekeerd, zonder 

dat het Hem berouwde; hij hore des morgens geschreeuw en 

des middags krijgsrumoer, omdat Hij mij niet deed sterven in de 

moederschoot, zodat mijn moeder mijn graf ware geworden en 

haar schoot voor immer zwanger gebleven. Waarom toch ben 

ik uit de moederschoot voortgekomen om moeite en kommer te 

aanschouwen en opdat mijn dagen in schande ten einde 

spoeden?” (Jer. 20:14-18)



Klaar om te stoppen

“Zei ik: Ik zal niet aan Hem denken, ik zal niet meer 

spreken in Zijn Naam, dan werd het in mijn hart als 

brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel 

deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het 

niet.” (Jer. 20:9)



Maar gaat door

“De HEERE is echter met mij als een machtige Held, 

daarom zullen mijn vervolgers struikelen, ze zijn tot 

niets in staat. Zij zullen zeer beschaamd worden, 

want zij zullen niet verstandig handelen. Het zal een 

eeuwige smaad zijn, die niet vergeten zal worden.” 

(Jer. 20:11)



Blijft Gods hand zien

“En ik zei: Mijn kracht is vergaan, en wat ik van de 
HEERE verwachtte. Denk aan mijn ellende en mijn 
ontheemding, aan de alsem en de gal. Mijn ziel denkt er 
onophoudelijk aan, zij buigt zich neer in mij.

Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen: Het is 
de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet 
omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet 
opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw 
trouw!” (Klaagl. 3:18-23)



Roeping is niets voor watjes…

Ben jij een watje…?




