Jeremia
Keer terug tot Mij
Maandag – Jeremia 8:18-9:1
In hun Oud Testamentische onderzoek schreven de
geleerden LaSor, Hubbard en Bush dat ‘Jeremia’s
zielsworsteling een weerspiegeling is van de
zielsworsteling van Jehova vanwege de verwerping
van hem door Juda.’ Noch Jeremia of God wilden dat
Babylon Juda zou vernietigen. Zelfs de sterkste
woorden van oordeel kwamen van een hart wat huilt
over Israëls koppige weigering zich te bekeren.
* In Romeinen 9:2-3 sprak Paulus zoals Jeremia: ‘Ik
ben diepbedroefd…en word voortdurend door
verdriet gekweld….en ik zou bijna bidden zelf
vervloekt te worden en van Christus gescheiden te
zijn; omwille van hen, de Israëlieten.’ Hoe
ontwikkelden Jeremia en Paulus Gods bewogenheid
naar diegenen toe die hen tegenstonden, en waren ze
in staat niet met minachting of haat te reageren? Hoe
kun je meer worden zoals zij?

* Gilead was beroemd vanwege planten waaruit
medicinale zalven en balsems werden gemaakt (zie
Genesis 37:25). Daarom ook Jeremia’s uitdrukking
‘balsem in Gilead’(niet ‘bom’ in Gilead, ofschoon
sommige mensen dat soms zo horen!). In welke
wegen is Gods aanwezigheid een genezende balsem
in je leven geweest? In welke gebieden wens je dat
Gods genezende aanraking komt?

Dinsdag – Jeremia 3:22-4:4
Twee keer herhaalt Jeremia in deze verzen Gods roep
naar zijn weerspannig volk: ‘Kom terug.’ God riep hen
niet en ons ook niet, om terug te keren naar abstracte
ethiek, rigide regels tot gehoorzaamheid, ‘want
anders.’ God riep hen, en ons, voor een relatie, een
beslissing dagelijks met God te wandelen. Als Israël
zou terugkeren naar deze relatie, zei God, zou hij de
geestelijke genezing geven die zij nodig hadden.
* Welke verschillen zie je tussen mensen die roepen
‘terug te keren naar de juiste geloofsleer’ of ‘terug te
keren naar de juiste handelingen’ en de roep die God
ten diepste zond door Jeremia: ‘Keer terug tot
mij.’(4:1)? Hoeveel is God een persoonlijke
aanwezigheid in je leven geworden, meer dan alleen
een idee? Welke stappen helpen je een meer
persoonlijke verbinding met God te krijgen?

* Verzen 23-25 registreren een soort goddelijk
‘wensdenken,’ de woorden die God wilde (en Jeremia)
dat Juda’s mensen zouden zeggen. Welke dingen
vandaag zijn als de misleidende ‘idolate opschudding
op de heuvels’ in de tijd van Jeremia? Wanneer heb je
iets losgelaten om tenslotte naar God terug te keren?
Wat was ervoor nodig om je te laten zien dat je van
koers moest veranderen?

Woensdag – Jeremia 26:1-13
Jeremia gebruikte twee keer een belangrijk begrip in
zijn tempelpreek: ‘De Heer zal afzien.’ Bij een ander
deel in het boek (welke een verzameling is en niet in
chronologische orde), lezen we dat God zegt, ‘Ik heb
gesproken en ik kom er niet op terug’ (Jeremia 4;28).
Maar in de tempel zei Jeremia ‘als je afziet van je
kwalijke praktijken zal ik afzien van het onheil.’
* In het boek Jona stuurt God een andere profeet om
onheil te prediken. De toehoorders bekeren zich en
God ontzag hen. Dat maakte Jona woedend: ‘Is dit
niet hetgeen ik heb gezegd HEER?...Ik wist het wel: u
bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en
trouw en tot vergeving bereid.’ (Jona 4:2). Had
Jeremia het bij het juiste eind – zou Israël ballingschap
kunnen vermijden door waarlijk terug tot God te
keren? Of geloof je dat God niet in staat is vorm te
geven aan rijken zoals Babylonië en hoe zij handelen?

* Op een bepaalde moment was Gods tabernakel in
Silo (zie Jozua 18:1) In de tijd van Jeremia lag Silo in
ruïnes (Jeremia 7:12-15). God heeft XRDS kerk in het
verleden gezegend. Betekent dit dat God ons moet
beschermen vandaag, hoe onze geestelijke conditie
ook is?

Donderdag – Jeremia 18:1-12
Jeremia’s bezoek aan het huis van de pottenbakker
leidde hem ertoe de profetieën van de voornaamste
geleerden te kenmerken als ‘voorwaardelijke
profetie.’ Velen in zijn dagen zeiden: ‘God kan niet
toestaan dat wij het oordeel zullen ondergaan – Hij
beloofde voor Israël te zorgen.’ Voor hen was de
boodschap, ‘Als je God verlaat, zal Gods bescherming
jou verlaten.’ Maar het gaf ook hoop voor diegenen
die voelden, ‘Het helpt niet – we zijn verdoemd.’
Tegen hen zei Jeremia: ‘Profetie is geen
eindbestemming, maar een waarschuwing. Als je je
bekeert zal God vergeven en beschermen.’
* Profetie is niet bindend voor God of voor ons. We
kunnen altijd besluiten van koers te veranderen (ten
goede of kwade), en God is vrij om te reageren op
onze keuzes. Wanneer besloot je in te gaan tegen wat
God van je vraagt? Als het slechte resultaten heeft
gebracht, wat heb je daaruit geleerd? Kon je (of kun
je) verder zien dan je falen? En aan God vragen om je
te helpen om op Zijn manier te leven?

* Vers 12 zegt: jammer genoeg dat de mensen van
Juda reageerden op Gods roep door te zeggen “Het
heeft geen nut’ en doorgingen op hun gedoemde
weg. Is er een deel in jouw leven waarvan je voelt dat
‘het geen nut heeft?’ Hoe kun wat Jeremia leerde
over God je hoop geven?

Vrijdag – Jeremia 3:12-20
Jeremia mengde beelden van God als een verachte
echtgenoot én als ouder om Juda toe te roepen.
Commentator John Guest merkt op, ‘de
echtscheidingswetten (van Jeremia’s tijd) zeiden dat
er geen tweede kans was. Toch overstijgt Gods liefde
onze zwakten en biedt ons een nieuw huwelijk aan
met Hem.’ We kunnen Jeremia ‘zien’ pleiten, ‘Keer
terug!’ (zegt God). ‘Hoe graag zou Ik jullie willen
behandelen als mijn kinderen.’
* Jeremia echode Gods boodschap naar Mozes: ‘De
HEER!… De HEER! Een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden
geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en
zonde vergeeft, maar de schuldige niet ongestraft
laat’(Exodus 34:6-7). Hoe heb je Gods genade en
bewogenheid ervaren, Gods gretigheid je te vergeven
en terug te verwelkomen wanneer je het doel hebt
gemist?

* Denk je dat God gevoelens heeft of niet? Efeziërs
4:30 drong er bij christen op aan, ‘Bedroef de Heilige
Geest van God niet.’ Reflecteer over hoe jouw gebrek
aan vertrouwen of provocerende handelingen God
verdriet zou doen. Hoe kun je stappen nemen die
vermijden dat God verdriet heeft?

Zaterdag – Jeremia 4:6-14
God geeft nooit op. Het is moeilijker te zien in de
Nederlandse Bijbel, maar Jeremia was een
begenadigde Hebreeuwse dichter. Hij gebruikte een
serie van levendige poëtische beelden in hoofdstuk 4
om Israël te waarschuwen over het aankomende
dreigende gevaar voor de natie. De Babylonische
leeuw was zijn ligplaats gekomen; zijn strijdwagens
kwamen als de wervelstorm. Maar die grimme
beelden waren niet alleen een simpele voorspelling;
zij waren de achtergrond voor een dringend beroep.
De profeet/dichter eindigde met ‘Zuiver je hart van
het kwaad, dan alleen wordt je gered.’
* ‘Zuiver het kwaad van je hart’ klinkt misschien alsof
we alleen anders moeten gaan denken. Het UBS
Vertalers Handboek over Jeremia merkt op dat de
Hebreeuwse term gaat over hoe onze innerlijke
gedachten onze manier van leven vormgeven:
“Vertalers kunnen zeggen ‘verwijder al het kwaad van
je levens’ of ‘maak je harten (of levens) rein; verwijder
al het kwaad.” Hoe geef jij, elke dag, God toegang tot
je gedachten, zodat door hen heen God aan het werk
kan zijn in het opnieuw vorm geven aan je manier van
leven?

1. In Jeremia 8:18-9:1 pijnigde Jeremia zichzelf
over het lijden dat het volk moest verduren
omdat ze zijn afgekeerd van God. Hij wenste
dat enige medicinale zalf toegepast zou
kunnen worden aan het land zodat ze
genezen zouden worden van hun verkeerde
handelen. Wanneer we geestelijk ziek zijn en
lijden, welke zalven kunnen wij toepassen?
Geloof je dat er gebieden zijn waarin de
wereld van 2020 ziek en lijdend is? Wat voor
soort zalf zou helpen? Op welke manier
weerspiegelt de geestelijke situatie van
vandaag die van het ‘beloofde land’ in
Jeremia’s dagen? Op welke manieren verschilt
het?

2. In Jeremia 3:22-4:4 lijdt Jeremia, net als God,
vanwege de zondige wegen van de Hebreeërs,
inclusief de aanbidding van valse goden. God riep elke
persoon terug tot een levende relatie met hem, maar
waarschuwde dat, als zij dit niet deden, zij de zware
gevolgen daarvan zouden ondergaan. Wat voor soort
zegeningen geloof je, groeien uit een sterke
persoonlijke relatie met God? Op welke manieren heb
je jezelf of anderen zien lijden als gevolg van niet in
relatie zijn met God? Wat zijn sommigen van de
barrières die mensen, zelfs zij die zichzelf christen
noemen, weghouden van een waarlijk persoonlijk
relatie met Christus? Hoe geloof jij dat ‘een
persoonlijke relatie met Christus’ eruit ziet in het
dagelijkse leven?

3. Lees Jeremia 26:1-13. God weet dat het
Babylonische rijk op het punt stond Juda en Jeruzalem
aan te vallen. Om de vernietiging van Jeruzalem riep
God, door Jeremia, de mensen op om opnieuw een
relatie met hem aan te gaan en zijn wetten te volgen.
Geloof je dat als de mensen hadden gehoorzaamd en
waren teruggekeerd tot God, de Babylonische invasie
of de vernietiging van Jeruzalem niet gebeurd zou
zijn? Geloof je dat Gods bescherming in de dagen van
Jeremia anders werkte? Toen Israël Gods
doelstellingen belichaamde (hoe imperfect ook) in
een specifieke natie, anders dan vandaag de dag, met
Gods mensen afkomstig uit elke natie, stam en taal?
Zal God de zogenaamd christelijke wereld
beschermen onder alle omstandigheden?
Beschermde God Jezus of de apostel Paulus? Op
welke manieren geloof je dat je kun vertrouwen op
God om jou en je familie te beschermen?

4. In Jeremia 18:1-12 ziet de pottenbakker dat zijn
schepping diepgaand defect is, waardoor hij het kapot
maakte en opnieuw vorm gaf. De pot zelf was
levenloos en kon zichzelf niet repareren en was ‘niet
nuttig.’ Maar mensen kunnen veranderen. Net zoals
profetie geen rigide onveranderlijke bestemming is,
zo zijn onze defecte levens onderhevig aan
verandering. We zijn geen aarden kruiken – we
kunnen ervoor kiezen terug te gaan naar God en de
vernietiging te vermijden waar wij onszelf toe hadden
aangezet. Kun je denken aan een tijd wanneer je
besefte dat je iets deed wat God niet wilde en je daar
een prijs voor hebt betaald? Is het ooit te laat voor
een persoon om zijn of haar leven te veranderen?
6. Lees Jeremia 4:6-14. De Babyloniërs waren al aan
het marcheren richting Juda. Maar….God geeft niet
op. Aan het einde van dit gedeelte verklaart God
‘Jeruzalem, zuiver je hart van het kwaad, dan alleen
word je gered.’ Op welke manieren spreekt dit
Schriftgedeelte tot onze levens? Op welke manier
kunnen we doen wat God de Hebreeërs vroeg te
doen? Hoe geloof je dat dat God onze trouw meet en
daarop reageert?

5. Lees Jeremia 3:12-20. Gods hart was gebroken over
hoe zijn volk hem behandelde. Toch was God duidelijk
bereid hen te vergeven en Jeruzalem te zegenen als
zijn volk zich bekeerde (koers veranderden) en
terugkeerden tot hem. Ben jij ooit, nadat je van God
was afgekeerd, teruggekeerd naar je geloof en had je
daarbij een gevoel van Gods behagen, liefde en
zegeningen? Geloof je dat het God pijn doet wanneer
we ons afkeren van Hem en hij zich verheugt wanneer
we terugkeren naar Hem? Op welke manieren kunnen
we ervoor zorgen dat God zich verheugt?

BID

God, uw volk leek het niet ‘te begrijpen’. Het
maakte niet uit wat Jeremia predikte, ze
weigerden met U mee te werken om een innerlijk
leven te ontvangen wat Uw liefde, Uw blijdschap
en Uw vrede weerspiegelde. Help mij te
vertrouwen dat U het beste met mij voor heeft,
zelfs als U mij uitdaagt of roept te veranderen. Ik
wil willen wat U wilt Heer.
Maar dit voor mij een realiteit. Amen.

