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Inleiding op Jeremia: de profeet
“Jeremia (uit Jerimjahu = JHWH verheft) stamt uit een priestergeslacht van Jeruzalem, dat zijn
woonplaats in het nabijgelegen Anatoth had, 1:1. In het jaar 627/626 vC werd hij tot profeet geroepen; na aanvankelijk te hebben tegengestribbeld heeft hij zich daarnaar geschikt, 1:4-19. Zijn dienst
als profeet legde hem zeer zware lasten op. Zo moest hij op Gods gebod als symbool afzien van
huwelijk en kinderen, 16:1-4, en viel zijn werkzaamheid na de laatste gelukkige tijd van Juda (tot
aan de dood van koning Josia in 609 vC) in de jaren van het voortschrijdend inwendig en uitwendig
verval tot aan het volledige einde van de staat. Spoedig na de aanvaarding van de regering door Jojakim en de aanval van de profeet op de tempel, 7:1-15 (vgl. hoofdstuk 26), begonnen de eerste vervolgingen, die hem aanleiding gaven tot bittere klachten en aanklachten tegen God. Na een zekere
verbetering en erkenning in de eerste regeringsjaren van de (na de [tweede] deportatie in 597 vC
door de Babyloniërs aangestelde) Zedekia, trad weer een verscherping van de strijd tegen Jeremia
in, die tijdens de laatste aanval van de Babyloniërs op Juda en Jeruzalem zijn hoogtepunt bereikte.
Meermalen ontsnapte Jeremia ternauwernood aan de dood; na de verovering van Jeruzalem in 586
vC werd hij door de Babyloniërs weliswaar met achting behandeld, maar door de Judeeërs, die na
de kortstondige poging tot wederopbouw in Palestina, wegens de door fanatici gepleegde moord op
de landvoogd Gedalja naar Egypte vluchtten, daarheen meegevoerd. In Egypte is hij ook verdwenen
– volgens latere legende door zijn landgenoten gestenigd … Naar natuurlijke maatstaven gemeten,
was zijn werk even vergeefs als dat van zijn grote voorgangers Amos, Hosea en Jesaja”.
Uit : “Encyclopedie van het Oude en Nieuwe Testament”, Bosch & Keuning n.v. / Baarn, ISBN
twee delen compleet 90 246 4325 2. (Overzetting M.V.)

De bediening van Jeremia. Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Koninkrijken-Israel-Juda.pdf
______________________
De Bijbel voorziet in een grote lijst van karakters die God heeft aangewend om Zijn plan op onze
planeet te vervullen. Weinigen waren dynamischer in het vervullen van hun roeping dan Jeremia,
een van de profeten uit het Oude Testament. Jeremia’s bediening omspande ongeveer 40 jaren, plus
enkele jaren nadat Juda ophield te bestaan als een staat in 586 vC.
Zoals met andere profeten die God deed opstaan, om te spreken en te waarschuwen met betrekking
tot de verschrikkelijke afvalligheid in Israël, was Jeremia niet populair. In feite wordt de taak van
een profeet van God vaak gekarakteriseerd door eenzaamheid en wanhoop. Niemand wil het
slechte nieuws horen van het mandaat dat de profeet opgedragen werd te verkondigen.
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Alleen staan
 De verloste kinderen van Israël in de woestijn prezen Abraham en vervolgden Mozes.
 Het volk van God in de dagen van de koningen prees Mozes en vervolgde de profeten.
 Het hof van Kajafas, de hogepriester, prees de profeten en vervolgde Jezus.
 De kerk van de pausen prees Jezus en vervolgde de heiligen.
 En menigten vandaag prijzen de moed en vastberadenheid van de patriarchen en
profeten, de apostelen en martelaren, maar veroordelen en mijden de huidige
waarheidsgetrouwen als zijnde hardnekkigen of dwazen.
 Zijn er vandaag mannen en vrouwen, jong en oud, die overeenkomstig hun overtuiging
van de waarheid zullen gehoorzamen, ten koste van welzijn, vrienden
en het leven zelf? Ze zijn zeldzaam!

Jeremia had geen andere keus dan de waarheid te vertellen, want dat was zijn roeping. Hij wist dat
het de waarheid was die zondaars zou bevrijden. Hij wist ook dat het verbergen van de waarheid
nog meer verwoesting zou brengen. Jeremia had medegevoel voor hen die bedrogen waren maar hij
had ook een passie om de bedriegers te laten weten dat er consequenties waren aan het zich afkeren
van God en het dienen van andere goden.
Hij begreep ook dat de geschiedenis het kenmerk vertoont van zich te herhalen. Hij wist wat er was
gebeurd in het verleden en wat zou gebeuren wanneer de kinderen van Israël weigerden te horen
naar God en Zijn Woord. Hij kon zien hoe zijn collega’s en vrienden in dezelfde val vielen. Bij één
gelegenheid was zijn passie erg duidelijk vanuit de woorden die hij sprak:
“Daarop zei de HEERE tegen mij: Er is een samenzwering ontdekt onder de mannen van Juda
en de inwoners van Jeruzalem. Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die geweigerd hebben naar Mijn woorden te luisteren. Wat hen betreft, zij zijn andere goden achternagegaan om die te dienen. Het huis van Israël en het huis van Juda hebben Mijn verbond verbroken, dat Ik met hun vaderen gesloten had. Daarom, zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga
over hen onheil brengen waaraan zij niet kunnen ontkomen. Als zij dan tot Mij roepen, zal Ik
niet naar hen luisteren. Dan zullen de steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem gaan roepen tot de goden aan wie zij reukoffers gebracht hebben, maar die zullen hen zeker niet kunnen
verlossen in de tijd van hun onheil” (Jeremia 11: 9-12).
De kinderen van Israël waren meestal ongehoorzaam omdat zij God niet vertrouwden om Zijn
Woord te houden, en hun ongeloof leidde hen tot rebellie tegen Hem (Hebreeën 3:17-19). God had
hen reeds gewaarschuwd. Zij wisten wat te verwachten indien zij andere goden kozen; maar ze gingen die goden toch achterna. Bovendien, hadden zij hun vertrouwen op mensen geplaatst in plaats
van op God. Het schrift stond op de wand. Oordeel kwam eraan. Jeremia smeekte zijn volk. De leiders van Israël bespotten hem en vielen hem persoonlijk aan. Echter, het Woord van God verklaart
dat de goden die het volk aanbaden, de Heer er niet van weerhield te oordelen. Het volk werd in
gevangenschap genomen en naar Babylon gevoerd, precies zoals God waarschuwde.
Jeremia was een ware profeet. Hij kon niet zwijgen. Hij moest spreken. Hij was door God geroepen
en aangesteld om een “profeet voor de volken” te zijn (Jeremia 1:5). Alhoewel hij niet altijd enthousiast was over waartoe God hem had geroepen te doen, beval zijn roeping hem dapper te spreken en niet bevreesd te zijn voor dezen waarnaar hij was gestuurd om te waarschuwen (Jeremia 1:78).
Bovendien, Jeremia hoefde ’s nachts niet wakker te liggen over wat hij moest zeggen tot de leiders
van Israël (zie Jeremia 1:9). Zijn boodschap was echter niet gezoet. Ze was hard. Het was een boodschap van waarschuwing. Hij was een wachter in een geestelijke strijd (hoofdstukken 1-45). Hij
waarschuwde ervoor dat zonde geoordeeld zou worden en dat de zondigende leiders en hun volgelingen daaraan blootgesteld zouden worden.
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Zonde zal geoordeeld worden, of ze nu verhuld is of niet. Het zelfde is waar met betrekking tot verleden, heden en toekomst.
Jeremia’s boodschap was niet geheel negatief. Er was ook een positieve zijde. Hem werd gevraagd
te bouwen en te planten. Wanneer iemand plant betekent dit dat er zaadjes in de aarde worden geplaatst met de verwachting dat er gewas zal komen en daarna een oogst. Alhoewel de meeste bijbelverklaarders erop wijzen dat Jeremia goed was in zonde en dwaling bloot te leggen, zien niet
velen hem als een evangelist. Jeremia verkondigde de waarheid van het Evangelie; hij was ook een
getuige voor de naties (Jeremia hoofdstukken 46-52).
Krijger, Wachter en Getuige
De Jeremia-roeping bestaat nog steeds vandaag. Met andere woorden: God doet nog steeds mannen
opstaan om te waarschuwen voor het op handen zijnde oordeel wanneer Gods volk gewild ongehoorzaam is. God spreekt tot Zijn volk om krijgers te zijn voor de waarheid. Dit betekent uiteraard
niet dat wij ongelovigen en afvallige bedriegers met een zwaard te lijf moeten gaan; het betekent dat
we krijgers moeten zijn die Gods Woord hanteren als een zwaard:
“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en
het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de
overleggingen en gedachten van het hart” (Hebreeën 4:12).
Terwijl er zijn die wel beweren het Woord van God te hanteren wanneer zij onderwijzen, is het duidelijk dat dit niet altijd het geval is. Vaak hanteren zij het Woord van God op manieren die hun eigen valse leringen bevorderen, om macht en controle te verwerven.
Een krijger is iemand die gewillig is zijn of haar leven af te leggen voor de waarheid. Dit is wat
Jezus deed. Weinigen zijn vandaag gewillig hun levens te riskeren om een standpunt in te nemen,
wat dat ook moge kosten. Weinigen willen hun kruis opnemen en Hem volgen. Maar Jezus zei tot
Zijn discipelen:
“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen” (Mattheüs 16:24).

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kruis.pdf
Natuurlijk betekent dit niet dat de persoon, die ervoor kiest Christus te volgen wat dat ook moge
kosten, volmaakt is. Zoals de Bijbel zegt, “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid
van God” (Romeinen 3:23). Enkel Eén gaf Zijn leven opdat wij eeuwig leven zouden hebben. Enkel
Eén is daartoe waardig. Wij moeten daarom altijd naar Hem kijken en Hem alleen.
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Een wachter is iemand die altijd bereid is om op de muur te staan en naar de horizon te kijken om te
zien of er gevaar op komst is. Soms zijn degenen die verondersteld worden op wacht te staan dat
moe geworden, of oud en dof geworden en zijn in slaap gevallen. Anderen werden afgeleid door de
zorgen van de wereld of de aantrekkingskracht van geld, macht en bezittingen. Zij zien niet langer
het geestelijke gevaar. Dit is inderdaad erg tragisch. Vaak, wanneer dit gebeurt, doet God andere
wachters opstaan.
Een getuige1 is iemand die het Evangelie van Jezus Christus met anderen zal delen. Jeremia legde
het fundament voor het Evangelie door de mensen van zijn dagen te wijzen op Gods Woord, dat de
waarheid is. Het Evangelie van Jezus Christus is gebaseerd op de waarheid, die het Woord van God
is, en daarom was Jeremia een ware getuige voor de Heer.

Terwijl we de rol vervullen van een wachter, in onze dagen, zal dat geen populariteit brengen, zoals de Bijbel leert, maar er is geen andere keus. En er wordt meer en meer druk gezet op kerkleiders
om zich te gedragen overeenkomstig een opnieuw uitgevonden vorm van Christendom dat niet langer Gods onfeilbare woord gebruikt als fundament van het geloof, maar voor God is er geen wezenlijk verschil met Jeremia’s tijd.
Doorheen de wereld is het mainstream- en evangelicale Christendom op weg naar het verwelkomen
van een wereldomvattende verenigde spiritualiteit ter wille van vrede. De waarschuwingen in het
Oude en Nieuwe Testament worden opzij geschoven, en de schapen volgen blind de afval. Als de
meerderheid van de kerkleiders niet willen stoppen met wat zij doen, en opkomen voor de waarheid, zal God anderen doen opstaan om het alarm te luiden. Terwijl het bedrog van de laatste dagen
niet kan voorkomen worden (omdat de Bijbel zegt dat het zal gebeuren) zal God een overblijfsel
van gelovigen doen opstaan die gewillig zijn het alarm te luiden, ongeacht wat dit hen kost.

Lees ook:
o “De wachter”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wachter.pdf
o “Blaas de trompet temidden van de afval – de vijand is in het kamp”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/blaas-de-trompet.pdf
o “Sapende wachters, sta op!”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wachtersSlapen.pdf
o “Het werk van een wachter”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wachters.pdf
o “De hedendaagse lastpost”: http://www.verhoevenmarc.be/lastpost.GIF
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In Handelingen 1:8 zegt Jezus: “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult
Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde”.
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