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De Eerste Deportatie uit Juda
Terwijl Juda tussen twee vechtende pestkoppen in als een bang kind in haar schulp terugkruipt, vindt de
confrontatie eindelijk plaats bij de stad Karkemis aan de Eufraat. Karkemis bevindt zich in de Mesopotamische
streek ten oosten van Kanaän. In een van de grootste gevechten uit de oudheid worden de Egyptenaren onder
farao Necho grondig verslagen door Nebukadnezar II, die onlangs zijn vader heeft opgevolgd. In 605 voor
Christus bevindt Juda zich dus in de kwetsbaarste positie ooit. Zoals verwacht, grijpt Nebukadnezar de
gelegenheid aan om van Juda een vazalstaat te maken. Zoals latere historische documenten zullen laten zien,
wordt een groot aantal mensen uit Juda nu als gevangenen naar Babylon afgevoerd, samen met in beslag
genomen artikelen uit de tempel. Een van deze gevangenen is een jongeman, Daniël genaamd, die een groot
dienaar van God zal worden.
Deze groep gevangenen is slechts de eerste; vele groepen zullen nog volgen na nog meer Babylonische
invallen. In een enigszins cryptische verwijzing zegt de schrijver van de Kronieken dat ook koning Jojakim als
gevangene wordt afgevoerd. Maar Nebukadnezar verandert kennelijk van gedachten, omdat het duidelijk is dat
Jojakim tot aan zijn dood, zo'n acht jaar later, als schaduwkoning over Jeruzalem heerst.
Vermeldenswaardig in dit historische verslag is een korte verwijzing naar het feit dat Egypte niet in staat is om
Juda in deze crisis te helpen, precies zoals de profeten hadden voorspeld.
2 Kon. 24:1a
(605 v.C.)

JUDA GEVANGENE VAN BABYLONIE. In zijn dagen toog Nebukadnézar, de koning van Babel, op,

2 Kron. 36:6
Babylon

JOJAKIM GEVANGENGENOMEN. Nebukadnézar, de koning van Babel, toog tegen hem op, en

2 Kron. 36:7

EERSTE BALLINGEN AFGEVOERD. Nebukadnézar bracht ook van de vaten van het huis des

en Jójakim werd zijn knecht drie jaren...
bond hem met twee koperen ketenen, om hem te voeren naar Babel.
HEEREN naar Babel, en stelde ze in zijn tempel te Babel.

2 Kon. 24:7

EGYPTE MACHTELOOS. De koning nu van Egypte toog voortaan niet meer uit zijn land; want de

koning van Babel had, van de rivier van Egypte af tot aan de rivier Frath, ingenomen al wat van
den koning van Egypte was.

Jeremia Vermeldt de Duur van de Ballingschap
Nadat de eerste gevangenen naar Babylonië zijn afgevoerd, vertelt God Jeremia dat hij de mensen precies
moet vertellen hoe lang de ballingschap zal duren en dat deze eerste klap van Babylonië zeker niet de laatste
zal zijn. Maar God herinnert Juda eraan dat hun onderdrukkers hun straf niet zullen ontlopen, wanneer de
ballingschap van Juda wordt beëindigd. De beker met Gods toorn zal over alle boosaardige volken worden
uitgegoten.
Jer. 25:1-7
(604 v.C.)

HERINNERING AAN AFWIJZING. Het woord, dat tot Jeremía geschied is over het ganse volk van

Juda, in het vierde jaar van Jójakim, zoon van Josía, koning van Juda (dit was het eerste jaar
van Nebukadrézar, koning van Babel); hetwelk de profeet Jeremía gesproken heeft tot het ganse
volk van Juda, en tot al de inwoners van Jeruzalem, zeggende: Van het dertiende jaar van Josía,
den zoon van Amon, den koning van Juda, tot op dezen dag toe (dit is het drie en twintigste jaar)
is het woord des HEEREN tot mij geschied; en ik heb tot ulieden gesproken, vroeg op zijnde en
sprekende, maar gij hebt niet gehoord.
Ook heeft de HEERE tot u gezonden al Zijn knechten, de profeten, vroeg op zijnde en zendende
(maar gij hebt niet gehoord, noch uw oor geneigd om te horen); zeggende: “Bekeert u toch, een
iegelijk van zijn bozen weg, en van de boosheid uwer handelingen, en woont in het land, dat de
HEERE u en uw vaderen gegeven heeft, van eeuw tot in eeuw; en wandelt andere goden niet
na, om die te dienen, en u voor die neder te buigen; en vertoornt Mij niet door uwer handen werk,
opdat Ik u geen kwaad doe.
Maar gij hebt naar Mij niet gehoord”, spreekt de HEERE; “opdat gij Mij vertoorndet door het werk
uwer handen, u zelven ten kwade.

Jer. 25:8-11

GEVANGENSCHAP ZAL 70 JAAR DUREN. Daarom”, zo zegt de HEERE der heirscharen: “Omdat gij

Mijn woorden niet hebt gehoord; ziet, Ik zal zenden, en nemen alle geslachten van het noorden”,
spreekt de HEERE; “en tot Nebukadrézar, den koning van Babel, Mijn knecht; en zal ze brengen
over dit land, en over de inwoners van hetzelve, en over al deze volken rondom; en Ik zal ze
verbannen, en zal ze stellen tot een ontzetting, en tot een aanfluiting, en tot eeuwige
woestheden. En Ik zal van hen doen vergaan de stem der vrolijkheid en de stem de vreugde, de
stem des bruidegoms en de stem der bruid, het geluid der molens en het licht der lamp. En dit
ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting; en deze volken zullen den koning
van Babel dienen zeventig jaren.
Jer. 25:12-14

BABYLONIE ZAL VERGAAN. Maar het zal geschieden, als de zeventig jaren vervuld zijn, dan zal Ik

over den koning van Babel, en over dat volk”, spreekt de HEERE, “hun ongerechtigheid
bezoeken, mitsgaders over het land der Chaldeeën, en zal dat stellen tot eeuwige
verwoestingen. En Ik zal over dat land brengen al Mijn woorden, die Ik daarover gesproken heb;
al wat in dit boek geschreven is, wat Jeremía geprofeteerd heeft over al deze volken. Want van
hen zullen zich doen dienen, die ook machtige volken en grote koningen zijn; alzo zal Ik hun
vergelden naar hun doen, en naar het werk hunner handen.”
Jer. 25:15-26

BEKER MET GODS TOORN. Want alzo heeft de HEERE, de God Israëls, tot mij gezegd: “Neem

dezen beker des wijns der grimmigheid van Mijn hand, en geef dien te drinken al den volken, tot
welke Ik u zende; dat zij drinken, en beven, en dol worden, vanwege het zwaard, dat Ik onder
hen zal zenden.”
En ik nam den beker van des HEEREN hand, en ik gaf te drinken al den volken, tot welke de
HEERE mij gezonden had; namelijk Jeruzalem en de steden van Juda, en haar koningen, en
haar vorsten; om die te stellen tot een woestheid, tot een ontzetting, tot een aanfluiting en tot een
vloek, gelijk het is te dezen dage; Faraö, den koning van Egypte, en zijn knechten, en zijn
vorsten, en al zijn volk; en den gansen gemengden hoop, en allen koningen des lands van Uz;
en allen koningen van der Filistijnen land, en Askelon, en Gaza, en Ekron, en het overblijfsel van
Asdod; Edom, en Moab, en den kinderen Ammons; en allen koningen van Tyrus, en allen
koningen van Sidon; en den koningen der eilanden, die aan gene zijde der zee zijn. Dedan, en
Thema, en Buz, en allen, die aan de hoeken afgekort zijn; en allen koningen van Arabië; en allen
koningen des gemengden hoops, die in de woestijn wonen; en allen koningen van Zimri, en allen
koningen van Elam, en allen koningen van Medië; en allen koningen van het noorden, die nabij
en die verre zijn, den een met den anderen; ja, allen koninkrijken der aarde, die op den
aardbodem zijn. En de koning van Sesach zal na hen drinken.
Jer. 25:27-32

OORDEEL OVER VOLKEN. “Gij zult dan tot hen zeggen: 'Zo zegt de HEERE der heirscharen, de

God Israëls: Drinkt, en wordt dronken, en spuwt, en valt neder, dat gij niet weder opstaat,
vanwege het zwaard, dat Ik onder u zal zenden.' En het zal geschieden, wanneer zij weigeren
zullen den beker van uw hand te nemen om te drinken, dat gij tot hen zeggen zult: 'Zo zegt de
HEERE der heirscharen: Gij zult zekerlijk drinken! Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam
genoemd is, begin Ik te plagen, en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet
onschuldig worden gehouden; want Ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de
HEERE der heirscharen.'
Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen zeggen:
'De HEERE zal brullen uit de hoogte,
en Zijn stem verheffen uit de woning Zijner heiligheid;
Hij zal schrikkelijk brullen over Zijn woonstede;
Hij zal een vreugdegeschrei, als de druiventreders,
uitroepen tegen alle inwoners der aarde.
Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde;
want de HEERE heeft een twist met de volken,
Hij zal gericht houden met alle vlees;
de goddelozen heeft Hij aan het zwaard overgegeven'”,
spreekt de HEERE.
Zo zegt de HEERE der heirscharen:

“Ziet, een kwaad gaat er uit
van volk tot volk
en een groot onweder zal er verwekt worden
van de zijden der aarde.”
Jer. 25:33-38

GEWICHT VAN HET OORDEEL. En de verslagenen des HEEREN zullen te dien dage liggen van

het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; zij zullen niet beklaagd, noch
opgenomen, noch begraven worden; tot mest op den aardbodem zullen zij zijn.
Huilt, gij herders! en schreeuwt,
en wentelt u in de as, gij heerlijken van de kudde!
Want uw dagen zijn vervuld, dat men slachten zal,
en van uw verstrooiingen, dan zult gij vervallen als een kostelijk vat.
En de vlucht zal vergaan van de herders,
en de ontkoming van de heerlijken der kudde.
Er zal zijn een stem des geroeps der herderen,
en een gehuil der heerlijken van de kudde,
omdat de HEERE hun weide verstoort.
Want de landouwen des vredes zullen uitgeroeid worden,
vanwege de hittigheid des toorns des HEEREN.
Hij heeft, als een jonge leeuw, Zijn hutte verlaten;
want hunlieder land is geworden tot een verwoesting,
vanwege de hittigheid des verdrukkers,
ja, vanwege de hittigheid Zijns toorns.

Om de oorzaak van deze toorn verder te illustreren, vestigt God de aandacht op de familie van de
Rechabieten, die al generaties lang gehoorzaam zijn aan het gebod van hun voorvader om een ascetisch en
nomadisch bestaan te leiden. Waar het om gaat, is het volgende: als er mensen zijn die generatie op generatie
trouw kunnen zijn aan de geboden van een mens, dan zouden er toch meer mensen moeten zijn die
gehoorzaam zijn aan de geboden van God, hun Schepper.
Jer. 35:1-5

WIJN VOOR RECHABIETEN. Het woord, dat tot Jeremía geschied is van den HEERE, in de dagen

van Jójakim, den zoon van Josía, den koning van Juda, zeggende: “Ga henen tot der
Rechabieten huis, en spreek met hen, en breng hen in des HEEREN huis, in een der kameren,
en geef hun wijn te drinken.”
Toen nam ik Jaäzánja, den zoon van Jeremía, den zoon van Habazzinja, mitsgaders zijn
broederen, en al zijn zonen, en het ganse huis der Rechabieten; en bracht hen in des HEEREN
huis, in de kamer der zonen van Hanan, den zoon van Jigdalia, den man Gods; welke is bij de
kamer der oversten, die daar is boven de kamer van Maäséja, den zoon van Sallum, den
dorpelbewaarder. En ik zette den kinderen van het huis der Rechabieten koppen vol wijn en
bekers voor; en ik zeide tot hen: “Drinkt wijn.”
Jer. 35:6-12

RECHABIETEN VERTELLEN OVER NALEVING GEBODEN. Maar zij zeiden: “Wij zullen geen wijn

drinken; want Jónadab, de zoon van Rechab, onze vader, heeft ons geboden, zeggende:
'Gijlieden zult geen wijn drinken, gij, noch uw kinderen, tot in eeuwigheid. Ook zult gijlieden geen
huis bouwen, noch zaad zaaien, noch wijngaard planten, noch hebben; maar gij zult in tenten
wonen al uw dagen; opdat gij veel dagen leeft in het land, alwaar gij als vreemdeling verkeert.'
Zo hebben wij der stemme van Jónadab, den zoon van Rechab, onzen vader, gehoorzaamd in
alles, wat hij ons geboden heeft; zodat wij geen wijn drinken al onze dagen, wij, onze vrouwen,
onze zonen, en onze dochteren; en dat wij geen huizen bouwen tot onze woning; ook hebben wij
geen wijngaard, noch veld, noch zaad; en wij hebben in tenten gewoond; alzo hebben wij
gehoord en gedaan naar alles, wat ons onze vader Jónadab geboden heeft. Maar het is
geschied, als Nebukadrézar, de koning van Babel, naar dit land optoog, dat wij zeiden: 'Komt, en
laat ons naar Jeruzalem trekken vanwege het heir der Chaldeeën, en vanwege het heir der
Syriërs'; alzo zijn wij te Jeruzalem gebleven.”
Toen geschiedde des HEEREN woord tot Jeremía, zeggende:

Jer. 35:13-17

BOODSCHAP VOOR JUDA. “Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Ga henen en

zeg tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem: 'Zult gijlieden geen tucht
aannemen, dat gij hoort naar Mijn woorden?' spreekt de HEERE. 'De woorden van Jónadab, den
zoon van Rechab, die hij zijn kinderen geboden heeft, dat zij geen wijn zouden drinken, zijn
bevestigd; want zij hebben geen gedronken tot op dezen dag, maar het gebod huns vaders
gehoord; en Ik heb tot ulieden gesproken, vroeg op zijnde en sprekende, maar gij hebt naar Mij
niet gehoord. En Ik heb tot u gezonden al Mijn knechten, de profeten, vroeg op zijnde en
zendende, om te zeggen: “Bekeert u toch, een iegelijk van zijn bozen weg, en maakt uw
handelingen goed, en wandelt andere goden niet na, om hen te dienen, zo zult gij in het land
blijven, dat Ik u en uw vaderen gegeven heb”; maar gij hebt uw oor niet geneigd, en naar Mij niet
gehoord. Dewijl dan de kinderen van Jónadab, den zoon van Rechab, het gebod huns vaders,
dat hij hun geboden heeft, bevestigd hebben, maar dit volk naar Mij niet hoort.'”
Daarom alzo zegt de HEERE, de God der heirscharen, de God Israëls: “Ziet, Ik zal over Juda en
over alle inwoners van Jeruzalem brengen al het kwaad, dat Ik tegen hen gesproken heb; omdat
Ik tot hen gesproken heb, maar zij niet gehoord hebben, en Ik tot hen geroepen heb, maar zij niet
hebben geantwoord.”
Jer. 35:18,19

RECHABIETEN GEZEGEND. Tot het huis nu der Rechabieten zeide Jeremía: “Zo zegt de HEERE

der heirscharen, de God Israëls: 'Omdat gijlieden het gebod van uw vader Jónadab zijt
gehoorzaam geweest, en hebt al zijn geboden bewaard, en gedaan naar alles, wat hij ulieden
geboden heeft'; daarom alzo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: 'Er zal Jónadab,
den zoon van Rechab, niet worden afgesneden een man, die voor Mijn aangezicht sta, al de
dagen.'”
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