
 

Jeremia 
faith for tough times – week 1 NL  

Lees Jeremia 1: 1-3… Jeremia was een Hebreeuwse profeet (iemand die 

het Woord van God sprak) naar de mensen toe en naar de Hebreeuwse 

koningen. Hij vertegenwoordigde God trouw. Hij vertelde de vele 

koningen vaak dingen die ze niet wilden horen, waardoor ze kwaad 

werden.  

In andere woorden: hij riskeerde zijn leven om God te dienen. Soms 

luisterden ze en soms niet. Hoe kunnen wij luisteren naar Gods stem in 

onze levens? Hoe bereid zijn wij om God te dienen en te gehoorzamen, 

zelfs als het oncomfortabel is, ongemakkelijk of zelfs bedreigend?  

Zijn wij, gedurende moeilijke tijden, meer of minder bereid te luisteren en 

acht te geven op Gods aanwijzing? Kun je Gods waarheid spreken, zelfs 

wanneer misschien je imago onder druk komt te staan? Wie ken je die dit 

net heeft gedaan?  

Lees Jeremia 1: 4-18… God riep Jeremia en gaf hem een gave – een gave 

om Gods woord effectief te spreken. Hij vertelde hem erop uit te gaan en 

zijn gave te gebruiken zonder angst. Welke gaven heeft God jou gegeven? 

Heb je een weg gevonden om jouw gaven effectief te gebruiken in dienst 

aan God? Ben je ooit bevreesd geweest om Gods gaven te gebruiken? 

Jeremia dacht dat hij tekortkomingen had die hem zouden verhinderen te 

dienen, maar God verzekerde hem dat hij deze zou overwinnen. Heb jij 

tekortkomingen waarbij je denkt dat ze je ongeschikt maken om God te 

dienen? Wat zou God tot jou zeggen over deze ingebeelde 

tekortkomingen?  

Lees Jeremia 37: 11-38:10… dit gedeelte laat zien dat Jeremia werd 

geslagen en gevangen genomen voor het doen van Gods werk, net zoals 

Paulus en vele van de apostelen. De meeste van onze worden niet op die 

manier bedreigd vandaag, maar welke andere angsten houden je 

misschien tegen om je uit te spreken en God te dienen? Waarom denk je 

dat Jeremia werd gered uit de kerker? Was God daar aan het werk? Als 

vandaag de dag een door God gerespecteerd persoon naar je toe zou 

komen en je vertelde Nederland uit te vluchten, omdat God zei dat er een 

plaag kwam: zou je gaan? Of zou je, vanwege wat ze jou vertelden, hen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



niet meer respecteren? Denk je dat als er lijden in je leven komt door God te dienen, Hij jou 

zou redden?  

Lees Jeremia 39:8 – 40:6… Arme Jeremia. Hij was een Hebreeër en hij wist dat de geliefde 

hoofdstad Jeruzalem zou vallen voor de Babyloniërs, terwijl de meeste van zijn landgenoten 

hem niet geloofden. Hoe moet hij gebeden hebben dat God deze tragedie zou voorkomen! 

Maar het gebeurde. In onze donkerste uren bidden en bidden wij. Toch gebeuren er slechte 

dingen. Jeremia vond enige troost door bij de arme Hebreeërs te blijven die waren 

achtergelaten. Heb jij ooit troost ervaren tijdens moeilijke tijden door diegenen die je kent 

en liefhebt? Kunnen we nog steeds zegeningen ervaren gedurende moeilijke tijden? Hoe 

kunnen we dan dichter naar God groeien in plaats van verder van Hem?  

Lees Jeremia 32:1-15… Zelfs toen Jeremia wist dat Judea zou vallen voor de Babyloniërs, 

kocht hij een stuk grond terwijl anderen zeker dachten dat hij dwaas was dit te doen. 

Kijkend naar deze verzen… waarom deed Jeremia dit? We horen vaak de frase, ‘het ergste is 

nooit het laatste.’ Hoe kun je dat koppelen aan deze verzen? Is dit iets wat jij je toegeëigend 

hebt? Hoe kan dit je helpen in je eigen leven? Denk je dat het in je gedachten naar boven zal 

komen tijdens de volgende moeilijke tijd? Wat geloof je betreffende deze vraag: wie heeft 

er meer moeilijkheden in het leven; zij die veel hebben of zij die weinig hebben?  

 

                                                  

                                                                                     

                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                     

  

Deze week: maak een lijst van jouw 

sterkte punten en zwakheden. Denk na 

over nieuwe wegen die je zou kunnen 

benutten waar je je krachten zou kunnen 

gebruiken (met inachtneming van je 

zwakten) om God te dienen, door 

anderen te dienen.  

 

In je ervaring: richten de mensen die je 

kent door je werk, familie, kerk of andere 

connecties zich meer op wat zij hebben 

dan op wat zij niet hebben? Over wat 

voor soort dingen klagen de mensen die 

je kent het meest? Wat voel je bij het 

‘gemopper en gezucht’ van anderen? 

Welk effect hebben zij op je houding?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                  

 

JEREMIA 

De data van de geboorte en overlijden van Jeremia zijn niet bekend. Hij begon zijn 

prediking in het 13e jaar van koning Jozia van Juda (626 B.C.) of bij de troonstijging van 

koning Joachim van Juda (608). Hij preekte en onderwees voor meer dan 40 jaar, zijn dood 

moet hebben plaatsgevonden ergens in de eerste helft van de 6e eeuw B.C., waarschijnlijk 

ergens tussen 580 en 560 B.C. De hele achtergrond van Jeremia’s leven en woorden die 

hem worden toegeschreven zijn doordrenkt met een gevoel van onheil en desintegratie 

die het Judaïsme en de Joden ondergingen in de 6e eeuw B.C. Het noordelijke deel van 

Palestina, het koninkrijk van Israël, viel voor de Assyriërs in 622 B.C. Een gelijksoortig lot 

bedreigde het zuiden, het koninkrijk van Judea, met zijn hoofdstad Jeruzalem. De Assyriërs 

werden veroverd door de Babyloniërs. De laatsten vielen Judea binnen en veroverden 

Jeruzalem in 687 B.C.  Een jaar later vernietigden de Babyloniërs de Eerste Tempel, 

eindigden het koninkrijk van Judea en namen de Joden mee naar Babylonische 

gevangenschap.  

Nadat de tempel was vernietigd vluchten vele Joden naar Egypte voor veiligheid. Jeremia 

was (onvrijwillig) deel van deze groep. Zijn vroege boodschap was duidelijk: tenzij zowel 

koning als volk hun moraal zouden veranderen en terugkeren naar de ware aanbidding van 

de God, zoals hen geleerd door Mozes, zou Jeruzalem vernietigd worden en haar mensen 

gedood worden of in ballingschap gaan. Jeremia’s algemene boodschap was dat de tempel 

en priester- en koningschap hen niet zouden helpen als het hart van de mensen niet vrij 

was van afgoderij, leugens en allerlei soort misleiding. Zijn belangrijkste bijdrage als 

profeet was zijn claim dat God het Oude Verbond met de Israëlieten zou vervangen door 

een nieuw. Dit nieuwe verbond zou zich niet beperken tot de Joden alleen, maar de hele 

wereld omvatten. 

 

GROTE EN KLEINE PROFETEN 
Jeremia is een van de boeken van de Bijbel die de 

‘Grote Profeten’ worden genoemd. Dit is geen 

duiding van belang van deze boeken, maar meer 

hun relatieve lengte. Er zijn vier andere boeken die 

geclassificeerd zijn als ‘Grote Profeten.’ Zij zijn 

Jesaja, Klaagliederen, Ezechiël en Daniël. De ‘Kleine 

Profeten’ worden ook wel ‘het boek van de twaalf’ 

genoemd. Zij worden zo genoemd omdat de Joden 

deze later combineerden op een enkele boekrol. 

Deze boeken zijn Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, 

Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia 

en Maleachi. De kleine profeten zijn zoals men 

aanneemt in chronologische orde gerangschikt.  

 

GEBED 

Hemelse Vader, help ons om terug te kijken op onze levens en om de moeilijke tijden waar we doorheen 

zijn gegaan, te onderzoeken. Help ons om in te zien hoe we zijn gegroeid door onze moeilijkheden heen. 

Help ons om deze wijsheid toe te passen op onze huidige en toekomstige uitdagingen. Help ons om de 

gaven te ontdekken die U heeft gegeven, en schenk ons inzicht in nieuwe manieren waarop U mogen 

dienen door anderen te dienen. Ontvang onze dankbaarheid voor al Uw zegeningen. In Jezus Naam, 

amen. 

 


