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De Bijbel bevat een grote lijst van persoonlijkheden die God heeft gebruikt als de dienaars en die
Hij riep om Zijn plan te vervullen op onze aarde. Weinigen waren dynamischer in het vervullen van
hun roeping dan Jeremia, een van de profeten waarvan we lezen in het Oude Testament. Jeremia’s
bediening bestrijkt ongeveer 40 jaar, tot enkele jaren nadat Juda ophield een staat te zijn in 586 vC.
Zoals andere profeten die God aanstelde om te spreken en te waarschuwen aangaande de verschrikkelijke afvalligheid die Israël plaagde, was Jeremia niet populair. In feite wordt de taak van een
profeet van God dikwijls gekenmerkt door eenzaamheid en wanhopigheid. Niemand wil het slechte
nieuws horen die de profeet is gegeven om te verkondigen.
Dit is ook het geval vandaag wanneer iemand het Woord van God verkondigt onder de leiding van
de Heilige Geest. Zij die geen liefde voor de waarheid hebben (Thessalonicenzen2:10), maar
veeleer de duisternis liefhebben1, maken het meest lawaai. Zij willen niet dat het licht van Gods
Woord de vleselijke en aberrante plannen blootlegt die zij promoten.
Jeremia had geen andere keus dan de waarheid te spreken. Hij werd juist geroepen om de waarheid
te spreken. Hij wist dat het de waarheid was die zondaars zou vrijmaken. Hij was er zich ook van
bewust dat het verbergen van de waarheid een verdere neergang zou meebrengen. Jeremia voelde
medelijden met hen die misleid waren. Maar hij had ook een passie om de bedrogenen te laten weten dat het afkeren van God, en dienen van eigen goden, consequenties met zich mee brachten.
Hij begreep ook dat de geschiedenis de eigenschap heeft zichzelf te herhalen. Hij wist wat er gebeurd was in het verleden, en hij wist wat er zou gebeuren als de kinderen van Israël weigerden te
luisteren naar God en Zijn Woord. Hij kon zien dat zijn collega’s en vrienden in dezelfde val trapten. Bij een gelegenheid blijkt zijn passie duidelijk in 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”.
De belangrijkste reden waarom de Israëlieten ongehoorzaam waren is dat zij rebelleerden tegen
God en Zijn Woord. God had hen reeds gewaarschuwd. Zij wisten wat te verwachten indien zij de
goden verkozen; maar zij liepen desondanks toch hun goden achterna. Bovendien hadden zij hun
vertrouwen gesteld in mensen in plaats van in God. Dit was een teken aan de wand. Het oordeel lag
om de hoek. Jeremia smeekte tot zijn volk. Maar de leiders van Israël spotten met hem en vielen
hem persoonlijk aan. Maar, het Woord van God leert dat de goden de Heer er niet van konden
weerhielden hen te straffen. Het volk werd in ballingschap gevoerd naar Babylon, precies zoals God
had voorzegd.
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” (Jeremia 1:5) te zijn. Alhoewel hij niet altijd enthousiast was voor wat God hem opdroeg, vroeg zijn roeping hem te spreken met kracht, en niet bang te
zijn van hen waarnaar hij gezonden werd om te spreken (Jeremia 1:7-8).
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Zie Johannes 3:19: “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis
liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos”.
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Bovendien moest Jeremia ‘s nachts niet wakker liggen om te overpeinzen hoe hij de dingen wel zou
vertellen aan de leiders van Israël (Jeremia 1:9). Zijn te brengen boodschap was niet met suiker
overtrokken. Ze was hard. Het was een waarschuwende boodschap. Hij was een krijger en een
wachter (hoofdstukken 1-45). Hij waarschuwde dat zonde zou geoordeeld worden en dat leiders en
organisaties die zondigden ontmaskerd zouden worden.

Het Babylonische rijk op het toppunt van macht: 604-561 v.C.

Zij en hun zonden werden ontmaskerd. Zonde zal geoordeeld worden, of ze nu bedekt is of niet. Dit
is waar voor het verleden, het heden en de toekomst.
Jeremia’s boodschap was niet geheel negatief. Er was ook een positieve kant aan. Hij werd geroepen om te planten en op te bouwen. Dat betekent dat er gezaaid moest worden op de bodem van het
geloof opdat er wasdom en dus ook oogst zou zijn. Terwijl velen zeggen dat Jeremia goed was in
het aanwijzen van zonde en dwaling, zijn er niet velen die hem terecht zien als een brenger van
goed nieuws. Jeremia verkondigde ook de waarheid van het goede nieuws en hij was ook een getuige van de volken (Jeremia hoofdstukken 46-52).
Krijger, wachter en getuige
De Jeremiaroeping heeft ook vandaag zijn plaats. God spreekt tot Zijn volk om krijgers2 te zijn voor
de waarheid. Dit betekent niet dat we de ongelovigen en afvallige bedriegers moeten aanvallen met
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Zie 2 Korinthiërs 10:4-5: “Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neerwerping der sterkten; daar wij de overleggingen terneer werpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God,
en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus”. Vergelijk Hebreeën 4:12.
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een zwaard. Wat het wél betekent is dat wij zouden krijgers zijn die het Woord van God gebruiken
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 sommigen zijn die het Woord wel gebruiken wanneer zij het Woord onderwijzen, is het
duidelijk dat dit niet altijd het geval is. Soms gebruiken zij het Woord van God op zo’n manier dat
het hun eigen valse leringen bevordert, om macht en controle te verwerven.
Een krijger is iemand die zijn of haar leven voor de waarheid wil afleggen. Dit is wat Jezus deed.
Weinigen willen hun leven afleggen of riskeren om een standpunt voor de waarheid in te nemen.
Weinigen willen hun kruis opnemen en Hem volgen. Maar Jezus vertelde Zijn discipelen:
“Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij
volgen” – Mattheüs 16:24.
Dit betekent zeker niet dat zo’n persoon, die Christus wil volgen ten koste van alles, volmaakt is.
“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). Er is er maar
Eén die Zijn leven gaf opdat wij eeuwig leven zouden hebben. Slechts Eén is waardig. Wij moeten
altijd naar Hem kijken en Hem alleen. Een wachter is iemand die altijd bereid is om op de muur te
staan, turend naar de horizon om te zien of er gevaar op komst is. Soms zijn er diegenen die verondersteld worden de wacht te houden, maar die lusteloos werden of oud en in slaap gevallen zijn.
Anderen zijn afgeweken door de zorgen van de wereld of de aantrekkingskracht van geld, macht en
bezittingen. Zij merken niet langer geestelijk gevaar op. Dit is inderdaad erg tragisch. Wanneer dit
gebeurt doet God dikwijls andere wachters opstaan.
Een getuige is iemand die het Evangelie van Jezus Christus wil meedelen. Jeremia legde het fundament van het Evangelie om de mensen van zijn dagen te wijzen op het Woord van God, dat de
waarheid is. Het Evangelie van Jezus Christus is gebaseerd op de waarheid, dat het Woord van God
is; daarom was Jeremia een ware getuige voor de Heer.
Zo, waar staat u? Bent u gewillig om zoals Jeremia te zijn? Bent u gewillig te doen wat God van u
vraagt te doen, of wilt u gewoon langs de kant van de weg zitten en niets doen?
Wij leven in een tijd dat we tegen het eind zijn gekomen van de geschiedenis. Is het dan niet hoog
tijd om op te staan3 om een standpunt in te nemen voor de waarheid?
“Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is” – Judas 3.
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Vergelijk Efeziërs 5:14: “Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten”.
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