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Vuur	van	binnen:	heftige	aanvechting	is	levensecht	
	
Liturgie:	
Gez.	174	
Tien	Woorden	
Ps.	138	:	1	
Jeremia	19	–	20	:	6	
Ps.	35	:	1	&	11	
Jeremia	20	:	7‐18	 Vuur	van	binnen:	heftige	aanvechting	is	levensecht	
Ps.	42	:	3,	4,	5,	7	
Collecte	
Gez.	119	:	3‐5	
Zegen	
Gez.	81	:	7‐8	

 
 
Gemeente	van	onze	Heer	Christus,	mijn	broeder	en	mijn	zuster,	
	
Gedurfd	
‘Was	ik	maar	nooit	geboren!’	Zijn	verjaardag	hoeft	hij	nooit	meer	te	vieren.	Skip	
die	dag	maar.	Het	leven	heeft	voor	hem	geen	enkele	zin	meer.	En	hij	heeft	er	ook	
helemaal	geen	zin	meer	in.	Alle	moed	heeft	hij	verloren.	Hij	kan	het	niet	meer	
opbrengen.	Hij	heeft	het	helemaal	gehad.	Hij	geeft	het	op.	Zijn	leven	is	totaal	
mislukt.	Zo	voelt	hij	dat.	Jeremia	is	levensmoe.	
	
Teleurgesteld	in	mensen	is	hij,	ze	laten	hem	vallen,	ze	laten	hem	in	de	steek.	Hij	
wordt	volledig	aan	zijn	lot	overgelaten	en	raakt	geïsoleerd.	Hij	kan	niets	meer	en	
is	anderen	alleen	maar	tot	last.	Teleurgesteld	in	mensen	is	Jeremia	en	niet	minder	
teleurgesteld	in	God.	Wat	komt	er	nu	terecht	van	de	grote	woorden	die	hij	heeft	
moeten	spreken?	Waar	slaat	het	allemaal	op?	Jeremia	gaat	me	toch	tekeer!	Hij	
klaagt	ook	tegen	God.	Hij	weet	niet	wat	hij	nog	verder	moet	als	profeet,	als	
mensenkind.	Hij	wordt	gek	van	alles	en	iedereen.	Ja,	zelfs	van	God,	oneerbiedig	
gezegd.	
	
Jeremiëren,	jammeren	en	klagen.	Welke	profeet	heeft	zo	heftig	geklaagd?	Je	houdt	
je	adem	in,	als	je	Jeremia	zo	hoort	tekeergaan.	Kan	dat	zomaar?	Laat	God	dat	
allemaal	maar	toe?	Wat	zal	de	hoogheilige	God	hier	wel	niet	van	vinden?	Hoe	zal	
Hij	op	zijn	profeet	reageren?	Kan	dit,	mag	dit,	je	geboortedag	vervloeken?	Wie	
durft	er	zo	tegen	God	te	spreken?	Alleen	wie	vertrouwelijk	met	God	omgaat,	durft	
zo	te	spreken.	
	
Vuur	van	binnen:	heftige	aanvechting	is	levensecht	
	
Misbruikt	
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De	boodschap	van	de	Pottenbakker	gaf	nog	de	nodige	ruimte.	Jeremia	leerde	dat	
Gods	geduld	groot	is	en	gewend	is	met	weerbarstig	materiaal	te	werken.	Ook	al	
moest	God	sterk	hervormen	en	opnieuw	beginnen…	het	kon	nog.	Er	viel	nog	te	
kneden.	Maar	de	reactie	was	bijzonder	teleurstellend.	De	mensen	hebben	geen	
enkele	boodschap	aan	wat	Jeremia	zegt.	Het	meest	stuitend	is	nog	koning	Jojakim	
zelf.	Als	hem	wordt	voorgelezen	uit	de	profetie	van	Jeremia,	die	door	Baruch	op	
schrift	is	gezet,	laat	hij	het	ene	na	het	andere	vel	in	het	vuur	gooien.	Woorden	van	
God?	Niets	mee	te	maken,	weg	ermee!	
	
Vervolgens	moet	Jeremia	een	stap	verder	gaan.	Koop	een	kruik	en	ga	naar	het	
Hinnomdal	bij	de	Schervenpoort.	Wat	gebeurde	in	dat	dal?	Juist	daar	werden	
offers	gebracht	aan	andere	godheden:	aan	Baal,	de	god	van	de	productiviteit	en	de	
economie.	En	erger	nog,	aan	Molok,	de	god	die	het	uiterste	vergt	voor	succes.	Die	
kinderoffers	eist,	wil	hij	je	van	geluk	verzekeren.	Kinderen	worden	de	dupe	van	
de	welvaart!	Daarom	wordt	het	dal	Moorddal	genoemd.	Daar	moet	Jeremia	de	
kruik	stukslaan.	Er	is	geen	houden	meer	aan	(de	kruik	gaat	net	zolang	te	water…).	
Jeruzalem,	met	zijn	huizen	en	paleizen,	plus	de	tempel	gaat	eraan.	Het	onheil	is	
onafwendbaar.	Jeruzalem	wordt	gelijkgesteld	aan	Tofet,	de	gruwelijke	plaats	
waar	kinderoffers	worden	gebracht.	Ontstellend!	
	
Jeremia	komt	met	dezelfde	onheilsboodschap	in	de	tempel.	Maar	dat	wordt	niet	
geaccepteerd	door	de	hoofdopzichter,	priester	Paschur.	Is	die	Jeremia	nu	
helemaal	gek	geworden?!	De	tempel	in	puin,	de	tempel	waar	God	Zich	
onopgeefbaar	aan	heeft	verbonden!?	Hoe	haalt	die	Jeremia	het	in	zijn	hoofd.	Die	
man	is	compleet	gestoord.	Eerst	laat	de	priester	Jeremia	afranselen.	En	daarna	
laat	hij	hem	opsluiten	in	de	crisisopvang	van	een	torenkamertje.	Opgesloten	als	
een	geestelijk	gestoorde	die	de	orde	verstoort.	
	
Daar	zit	hij	dan,	Jeremia,	mishandeld	en	opgesloten.	En	daar	uit	hij	zijn	klacht	
naar	God.	Heer,	u	hebt	mij	verleid,	en	ik	ben	bezweken.	God	heeft	hem	verleid	in	
zijn	ogen.	Jeremia	durft	God	te	vergelijken	met	een	man	die	een	meisje	verleidt	
door	op	haar	in	te	praten.	Had	Jeremia	het	niet	meteen	gezegd	toen	hij	werd	
geroepen:	‘Dit	is	niets	voor	mij,	ik	ben	nog	veel	te	jong’?	Had	hij	zich	niet	verzet?	
Maar	God	heeft	hem	erin	laten	lopen.	De	bezwaren	werden	aan	de	kant	
geschoven.	Jeremia	heeft	zich	laten	overtuigen.	Vanaf	de	moederschoot	had	God	
hem	al	op	het	oog,	en	God	beloofde	met	hem	te	zijn.	Hij	beloofde	dat	zijn	woorden	
uitkwamen	zoals	de	amandelbloesem.	Nou,	mooi	niet,	hier	zit	hij	dan,	als	een	
gestoord	iemand	opgesloten.	Hoezo,	God	is	met	je!?	En	wat	komt	er	van	al	die	
dreigende	taal	terecht?	Er	gebeurt	helemaal	niets.	Jeremia	voelt	zich	misbruikt.	
Alles	blijft	heel	en	mensen	kunnen	ongestoord	hun	gang	gaan.	Luther	heeft	het	
Jeremia	eens	nagezegd:	Als	ik	van	tevoren	geweten	had,	hoe	vijandig	mensen	
tegenover	het	woord	van	God	stonden,	zou	ik	nooit	een	mond	hebben	opengedaan…	
	
Niet	te	weerstaan	
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Jeremia	is	gewoon	diep	ongelukkig	dat	God	hem	tot	profeet	heeft	gemaakt.	Hij	
komt	erdoor	in	de	moeite.	De	woorden	van	de	Heer	brengen	hem	schande	en	
vernedering.	Hij	wordt	belachelijk	gemaakt	en	uitgejouwd.	Ze	bauwen	hem	na:	
Overal	paniek,	overal	paniek;	Paniekzaaier	noemen	ze	Jeremia!	Dat	negatief	
gepraat	van	die	zwartkijker	zijn	ze	helemaal	zat.	
	
En	daar	blijft	het	niet	bij.	Ze	intimideren	hem,	leggen	hem	het	zwijgen	op.	Zelfs	
zijn	vrienden	laten	hem	in	de	steek	en	verklaren	hem	voor	gek.	Ze	stellen	Jeremia	
in	staat	van	beschuldiging	en	proberen	hem	uitspraken	te	ontlokken	waarop	ze	
hem	kunnen	pakken.	En	nu	wordt	hij	ook	nog	eens	mishandeld,	gevangengezet.	
Ja,	hij	is	zelfs	in	levensgevaar,	want	er	wordt	op	gebroed	om	hem	uit	de	weg	te	
ruimen.	Jeremia	schreeuwt	het	uit	van	geweld	en	onderdrukking.	
	
Weet	je	wat,	laat	hij	er	maar	mee	stoppen.	Niet	meer	spreken	namens	God.	Het	
zwijgen	ertoe	doen.	Het	is	zo	pijnlijk	als	de	mensen	met	wie	je	vertrouwd	bent,	je	
boodschap	in	de	wind	wuiven.	Het	doet	zo	zeer	als	je	geliefden	je	voor	gek	
verklaren	dat	je	God	dient.	Spot,	smaad	en	hoon	over	je	heen	krijgen,	dat	is	heftig.	
Schimpen	op	geloof	en	kerk,	nog	niet	eens	omdat	die	gelovigen	zo	ernst	met	God	
maken,	maar	eerder	omdat	zij	in	de	praktijk	god‐loos	zijn	en	voor	zichzelf	leven.	
Hij	moet	boeten	voor	de	onchristelijkheid	van	anderen.	
	
Jeremia	kan	er	niet	meer	tegen.	Het	roept	diep	emotionele	spanning	bij	hem	op.	
Hij	wil	stoppen	als	profeet.	Hij	voelt	zich	innerlijk	verscheurd.	Want	hij	houdt	van	
zijn	volksgenoten,	ze	horen	bij	hem.	Het	onheil	dat	hij	ze	moet	aanzeggen	als	ze	zo	
doorgaan,	gaat	hem	zelf	door	merg	en	been.	En	er	komt	ogenschijnlijk	ook	nog	
eens	niets	van	zijn	woorden	terecht.	Bovendien	voelt	hij	de	afwijzing	van	God	aan	
den	lijve,	al	die	weerstand	en	dat	felle	verzet.	Die	vijandschap	kan	hij	niet	langer	
verdragen.	Jeremia	ondervindt	wat	God	zelf	ervaart,	in	alle	verzet	en	afwijzing.	
Dat	is	op	den	duur	ondraaglijk.	Het	wordt	hem	allemaal	te	veel.	Jeremia	voelt	zich	
opgebrand.	Hij	is	er	klaar	mee.	Hij	stopt	als	profeet.	Hij	wordt	er	gek	van:	‘Ik	
spreek	niet	langer	in	naam	van	God.’	
	
Maar	hoezeer	hij	ook	zijn	best	doet	te	zwijgen,	het	lukt	hem	niet.	Jeremia	wil	zich	
met	alle	geweld	stil	houden,	maar	hij	kan	het	niet.	Het	lukt	van	geen	kant.	Er	laait	
een	vuur	binnen	in	hem,	dat	hij	niet	kan	blussen.	Het	vuur	zoekt	altijd	een	uitweg.	
Als	het	niet	geblust	wordt,	slaat	het	naar	buiten.	Jeremia	wil	zich	wel	inhouden	en	
doet	er	alles	aan	dat	vuur	onder	controle	te	houden,	maar	hij	slaagt	er	niet	in.	De	
gloed	in	zijn	binnenste	is	ondraaglijk.	Het	woord	moet	naar	buiten.	Die	drang	is	zo	
sterk,	hij	moet	wel	over	en	namens	God	spreken.	Zozeer	is	hij	erop	gebrand,	van	
binnenuit.	
	
Vandaag	kunnen	mensen	roepen:	Voelde	ik	maar	wat	meer	van	God,	sprak	Hij	
maar	rechtstreeks.	Het	is	maar	zeer	de	vraag	of	ze,	wanneer	God	dat	
daadwerkelijk	zou	doen,	dat	nog	steeds	zouden	willen.	Weten	we	wat	wij	vragen	
als	wij	meer	van	Gods	aanwezigheid	willen	ervaren?	Het	zal	niet	zo	gerieflijk	zijn	
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als	mensen	zich	indenken.	Want	God	spreekt	mensen	niet	naar	de	mond	en	doet	
niet	zoals	zij	het	graag	willen.	God	is	echt	anders	en	kan	ons	zeer	storen.	Jeremia	
zegt:	Voelde	ik	maar	wat	minder	van	God,	sprak	Hij	maar	niet	meer	vanuit	mijn	
binnenste.	Gelukkig	zijn	er	mensen	die	plaatsvervangend	veel	van	God	merken	en	
dat	die	last	is	verdeeld.	
	
Het	gebeurt	nu	opnieuw.	Eerst	is	Jeremia	overtuigd,	als	het	ware	verleid.	Maar	dat	
gebeurde	willens	en	wetens.	Hij	stelde	zich	beschikbaar	als	profeet.	Nu	is	hij	
opnieuw	overtuigd.	En	hij	geeft	zich	voor	de	tweede	keer	gewonnen,	maar	deze	
keer	onder	druk,	aangevuurd	van	binnenuit.	
	
Teruggeworpen	op	God	
Opeens	komt	er	in	de	woordenstroom	van	Jeremia	een	wending.	De	woedende	
golfbeweging	toont	opeens	een	rots	in	de	branding.	Velen	hebben	zich	erover	
verbaasd.	Hoe	kun	je	zo	kritisch	zijn	en	negatief,	en	dan	zo	omslaan?	Het	is	juist	
levensecht	en	herkenbaar.	Emoties	zijn	als	eb	en	vloed,	het	is	een	komen	en	gaan	
van	ervaringen.	Te	midden	van	de	sterke	aanvechtingen	en	tegenstrijdigheden	
valt	Jeremia	terug	op	God	zelf.	Als	een	rots	in	de	branding.	
	
Tegen	alle	verwachting	in	klinkt	het	opeens:	de	Heer	staat	aan	mijn	zijde	als	een	
machtig	krijgsman.	In	deze	benaming	heeft	Jeremia	eerst	zijn	vijanden	betiteld	
(machtige	krijgers	die	tegen	hem	zijn).	Veelzeggend	noemt	hij	God	nu	als	
machtige	Krijgsman	aan	zijn	zijde.	Alsof	Jeremia	wil	zeggen:	God	kan	voelen	als	
Tegenstander,	maar	ik	weet	dat	Hij	toch	mijn	Medestander	is.	
	
Midden	in	de	aanvechtingen	schieten	de	beloften	hem	te	binnen.	En	wordt	
Jeremia	erboven	uitgetild:	Jeremia,	ik	ben	met	je.	Ik	leg	je	de	woorden	in	de	mond.	
De	Heer	is	zo	getrouw	als	sterk,	Hij	zal	zijn	werk	voor	mij	voltooien.	Even	staat	
Jeremia	op	uit	de	hel	van	spot	en	ellende.	Op	dat	moment	vindt	hij	houvast,	dat	
God	hem	vasthoudt.	Wat	een	bemoediging,	God	laat	zijn	profeet	niet	aan	zijn	lot	
over.	Even	krijgt	Jeremia	uitzicht.	
	
Hoe?	Jeremia	weet	dat	de	God	van	de	hemelse	machten	het	voor	hem	opneemt.	
Die	hemelse	macht	werkt	niet	door	geweld,	maar	door	zijn	Geest.	God	doorgrondt	
de	tegenstanders,	de	mensen	die	hem	vijandig	gezind	zijn.	Hij	kent	de	verborgen	
motieven,	Hij	peilt	gedachten	van	mensen.	Zij	zullen	het	niet	winnen,	en	het	
uiteindelijk	moeten	afleggen.	God	is	Rechter	en	Hij	beslist.	Uiteindelijk	ligt	het	lot	
in	zijn	handen.	Laat	los,	God	zal	recht	doen.	En	Jeremia	hoeft	niet	zelf	recht	te	
zetten.	Hij	moet	leren	op	de	lange	termijn	te	denken,	het	beslissende	aan	God	
over	te	laten.	God	verdedigt	zonder	verdediger.	Hij	zal	laten	zien	dat	Jeremia	aan	
zijn	kant	staat.	Jeremia	zoekt	houvast	aan	die	belofte	dat	God	hem	vasthoudt.	
	
Al	word	ik	niet	gered,	ik	ben	gered.	Al	verlies	ik,	ik	ben	geen	loser;	al	gaat	het	mis	
met	mij,	met	God	kom	ik	terecht.	Geloof	en	ervaring	kunnen	elkaar	krachtig	
tegenspreken.	En	toch!	Jeremia	zingt	zich	los	van	zijn	persoonlijk	heden.	God	
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moet	mij	wel	redden	en	Zich	mijn	lot	aantrekken.	Zing	voor	de	Heer,	loof	de	Heer,	
want	hij	heeft	het	leven	van	de	arme	gered	uit	handen	van	de	boosdoeners	(vs.	13).	
De	arme,	dat	is	ook	de	geestelijk	arme,	de	weerloze,	die	zijn	steun	bij	God	zoekt.	
Hij	wordt	op	God	teruggeworpen	als	de	Rots,	in	de	wisseling	van	eb	en	vloed.	
	
Mislukt	
Himmelhoch	jauchzend,	zum	Tode	betrübt,	hemelhoog	juichend,	dodelijk	bedroefd.	
Want	Jeremia	heeft	het	nog	niet	gezegd	of	hij	slaat	weer	de	andere	kant	op.	Er	
klinkt	een	vloek,	keihard	en	daverend.	Wat	doe	ik	hier	in	dit	vervloekte	bestaan?	
Was	ik	maar	nooit	geboren.	Ze	hadden	die	man	die	het	bericht	bracht	‘een	zoon!’	
de	mond	moeten	snoeren.	Ze	hadden	mij	dood	in	de	moederschoot	moeten	
achterlaten	als	mijn	graf.	Heftig!	De	ervaring	wordt	Jeremia	weer	te	machtig.	Wie	
zijn	geboortedag	vervloekt,	zoals	Job,	uit	zijn	wanhoop.	Die	vindt	het	te	
verschrikkelijk	voor	woorden	wat	hij	moet	meemaken	en	doorstaan.	Dit	klinkt	
nog	wanhopiger	dan	zijn	eerste	klacht:	ik	ben	misleid	door	God	toen	ik	geroepen	
werd.	En	toch	sluit	het	er	nauw	bij	aan.	Was	ik	maar	nooit	profeet	geworden,	was	
ik	maar	nooit	geboren.	
	
Toen	Jeremia	geroepen	werd,	stelde	God	nadrukkelijk	dat	Hij	hem	al	in	de	
moederschoot	als	profeet	had	bestemd.	Wat	een	vroege	roeping,	van	jongs	af	aan,	
ja	van	de	moederschoot!	Om	te	onderstrepen	dat	Jeremia	geen	profeet	meer	wil	
zijn,	grijpt	hij	hierop	terug.	Als	God	al	voor	zijn	geboorte	hem	als	profeet	had	
gezien,	dan	moest	Hij	maar	teruggaan	tot	het	moment	voor	zijn	geboorte	en	hem	
helemaal	niet	geboren	laten	worden!	Zo	wanhopig	is	Jeremia	eraan	toe.	Wat	kan	
een	grote	profeet	klein	zijn.	
	
Het	gaat	hier	dus	niet	om	een	kreet	van	suïcide,	of	een	zelfvervloeking,	en	al	
helemaal	niet	om	zelfmedelijden.	Jeremia	vervloekt	geen	mensen,	laat	staan	God	
zelf.	Het	gaat	hier	om	zijn	missie	als	profeet.	Dat	profeetschap	is	in	zijn	ogen	
totaal	mislukt.	Daar	komt	helemaal	niets	van	terecht.	Mensen	luisteren	niet,	en	er	
gebeurt	niet	wat	God	heeft	gezegd.	God	had	een	profeet	nodig,	maar	wat	heb	je	
aan	een	profeet	die	door	ieder	wordt	uitgelachen?	Het	is	ten	hemel	schreiend.	
Want	dat	Jeremia	wordt	afgewezen,	dat	zal	voor	hem	nog	daaraan	toe	zijn.	Maar	
dat	zijn	boodschap	wordt	genegeerd	en	zelfs	verbrand!	De	mislukking	van	de	
missie	slaat	terug	op	God	zelf.	Zijn	project	lijkt	mislukt,	kan	Jeremia	niet	beter	zijn	
mond	houden	namens	God?	Dit	is	een	zware	belediging	en	hoon	voor	God.	Want	
het	gaat	per	slot	van	rekening	om	de	woorden	van	God	die	niet	uitkomen.	Het	is	
een	aantijging	van	God	zelf;	hij	is	immers	de	God	van	Jeremia!?	
	
Jeremia	kan	het	allemaal	niet	meer	verwerken.	Hij	loopt	emotioneel	helemaal	
vast.	En	roept:	was	ik	er	maar	nooit	geweest;	aan	dat	project	profeet	Jeremia	had	
God	nooit	moeten	beginnen.	Voor	niks	geboren.	Wat	een	ontreddering.	Hij	voelt	
zich	een	totale	mislukkeling.	
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Dit	is	een	open	vraag	naar	God	toe,	hartstochtelijk.	God	reageert	niet.	Maar	Hij	
geeft	Jeremia	alle	ruimte.	Elke	mopper	tegen	God	heeft	haar	plaats,	in	de	diepste	
vertwijfeling	is	Jeremia	profeet	gebleven.	Als	boodschapper	kun	je	blijkbaar	ook	
in	de	diepste	vertwijfeling	geraken.	Protesteren	tegen	je	levenslot,	schreeuwen,	
klagen,	huilen,	dat	is	niet	ongelovig.	Klagen	mag!	Het	is	even	geldig	als	danken	en	
vragen.	Gelukkig	laat	Jeremia	zijn	klachten	niet	verstikken	onder	een	kussen	van	
vroomheid!	Je	hebt	altijd	meer	ruimte	bij	God	dan	je	denkt.	Deze	woorden	van	
Jeremia	zijn	betrouwbaarder	als	informatie	over	het	Woord	van	God	dan	wat	wij	
zelf	over	God	denken.	
	
Standgehouden	
Herkent	u	in	Jeremia’s	worsteling	iets	van	uzelf?	Dat	kan	haast	niet	anders	als	
christen	in	een	God‐tegensprekende	wereld.	Wanneer	hoon	wordt	opgeroepen	
over	alles	wat	christelijk	heet.	Of	in	het	gevecht	met	jezelf,	je	eigen	gemakzucht	en	
egoïsme,	waarbij	jouw	mening	belangrijker	wordt	dan	Gods	eigen	Woord.	Of	de	
twijfels	en	aanvechtingen,	dat	God	Zich	zo	zwak	en	onmachtig	toont,	en	er	soms	
zo	weinig	te	zien	is	van	zijn	veelbelovende	woorden.	Door	de	uren	van	
aanvechting	heen	komt	Jeremia	ons	levensecht	nabij.	
	
Jeremia	heeft	geen	einde	aan	zijn	leven	gemaakt.	Hij	heeft	ook	niet	zijn	roeping	
verzaakt,	of	zijn	ambt	geweigerd	en	neergelegd.	Gelukkig	niet.	Daar	heeft	God	
zorg	voor	gedragen.	Hij	wilde	de	profetenstem	niet	laten	zwijgen.	Maar	hier	
wordt	wel	duidelijk	dat,	als	God	niet	het	vuur	brandend	houdt,	mensen	het	
zwijgen	ertoe	doen.	Jeremia	heeft	dankzij	God	standgehouden.	Het	woord	van	God	
is	een	vuur	in	zijn	binnenste	en	dat	hield	hem	staande.	
	
Wat	Jeremia	ondervond,	is	de	eeuwen	door	zo	gegaan.	Profetisch	inzicht	is	bijna	
altijd	iets	van	de	langere	termijn.	Op	korte	termijn	hebben	profeten	meestal	het	
ongelijk	aan	hun	zijde.	Het	kan	een	verloren	zaak	lijken.	Wij	kunnen	dat	ook	
denken:	er	komt	niets	terecht	van	christenheid	in	Europa,	of	wij	hebben	ons	
vergist,	het	koninkrijk	van	God	komt	niet.	De	ervaring	kan	sterk	spreken:	waarom	
bent	u	niet	duidelijker	aanwezig?	In	Gods	plan	werkt	dat	anders.	Zijn	Woord	
houdt	altijd	stand.	Hij	werkt	op	de	lange	termijn.	Jeremia	had	het	dan	ook	
volslagen	mis,	zijn	ervaring	kon	het	toen	niet	meemaken	wat	God	had	gesproken.	
Het	ging	zo	tegen	zijn	natuur	in!	De	boodschap	van	God	werd	in	eerste	instantie	
afgewezen	en	leek	ook	niet	uit	te	komen.	Maar	later	is	duidelijk	gebleken	en	
moesten	de	mensen	ook	toegeven	dat	Jeremia	uit	Gods	hart	gesproken	had	en	het	
bij	het	rechte	eind	had.	En	tot	op	de	dag	van	vandaag	zijn	de	woorden	die	eens	
door	Jojakim	zijn	verbrand,	toch	bewaard	gebleven	en	kostbaar	geworden.	
Gelukkig	maar	dat	Jeremia	geboren	is!	
	
Je	kunt	met	Jeremia	te	doen	hebben.	Wat	had	die	man	het	zwaar	te	verduren.	
Maar	vergeet	niet	dat	hij	een	profeet	was	die	vooruitwees	naar	het	werk	van	DE	
profeet	(Jer.	23).	En	hoe	meer	je	naar	Jeremia	kijkt,	des	te	beter	zie	je	de	
contouren	van	de	Heer	Jezus	opdoemen.	De	afwijzing	door	mensen,	de	
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teleurstelling,	de	botsing	met	priesters	en	wetgeleerden.	De	spot	en	hoon,	het	
verraad	door	vrienden.	Maar	vooral	ook	het	verschil.	Jezus	worstelde	evenzeer	
als	Jeremia.	En	Hij	kreeg	het	nog	veel	zwaarder	te	verduren.	Maar	Hij	heeft	nooit	
zijn	geboortedag	vervloekt.	Hij	heeft	geworsteld	in	Getsemane.	Maar	Hij	bleef	
vasthouden	aan	zijn	roeping.	Hoe	hartverscheurend	het	ook	was,	Hij	heeft	aan	
God	vastgehouden	en	aan	mensen	vastgehouden.	Onopgeefbaar	verbonden.	De	
ijver	voor	God,	dat	vuur	heeft	Hem	verteerd.	Plaatsvervangend	heeft	Hij	alles	over	
Zich	heen	gekregen.	Wat	is	Hij	sterk!	Hij	bleef	niet	zwijgen	tot	het	kruis	en	zelfs	
niet	aan	het	kruis!	Hij	brandde	helemaal	op,	uit	liefde	voor	zijn	mensen,	door	
koste	wat	het	kost	vast	te	houden	aan	de	waarheid,	zijn	betrouwbaarheid.	Roem	
hemel	zijn	geboortedag,	die	zelfs	zin	geeft	in	het	lijden.		
	
Jeremia’s	klacht	is	levensecht.	Misschien	bemoedigt	zijn	klaagzang	ons	meer	dan	
zijn	dapperste	woorden.	Jezus,	de	allerhoogste	profeet,	geeft	ook	de	nodige	
ruimte	voor	klagen.	Hij	kan	meevoelen	met	al	onze	zwakheden.	Hij	neemt	het	
voor	je	op	bij	de	troon	van	God.	Hij	laat	Zich	als	profeet	nooit	meer	het	zwijgen	
opleggen.	Christus	spreekt	en	laat	Zich	door	niemand	tegenhouden	in	de	
verkondiging.	De	adem	van	zijn	lippen	overmant	de	tegenstand.	Vertrouw	dat	
God	gelijk	heeft,	en	het	recht	aan	zijn	zijde.	Dit	vertrouwen	doet	mij	leven.	Hij	is	
de	Rots	in	de	aanvechting	van	eb	en	vloed.	
Amen.	


