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Om Jeremia zelfs nog meer zekerheid over Zijn plan te geven, geeft God nu een tastbare demonstratie van Zijn
plannen.
Jer. 13:1-11

LINNEN RIEM EEN TEKEN. Alzo heeft de HEERE tot mij gezegd: “Ga henen, en koop u een linnen

gordel, en doe dien aan uw lenden, maar breng hem niet in het water.” En ik kocht een gordel
naar het woord des HEEREN, en ik deed dien aan mijn lenden.
Toen geschiedde des HEEREN woord ten tweeden male tot mij, zeggende: “Neem den gordel,
dien gij gekocht hebt, die aan uw lenden is, en maak u op, en ga henen naar den Frath, en
versteek dien aldaar in de klove ener steenrots.” Zo ging ik henen, en verstak dien bij den Frath,
gelijk als de HEERE mij geboden had.
Het geschiedde nu ten einde van vele dagen, dat de HEERE tot mij zeide: 'Maak u op, ga henen
naar den Frath, en neem den gordel van daar, dien Ik u geboden heb aldaar te versteken.” Zo
ging ik naar den Frath, en groef, en nam den gordel van de plaats, alwaar ik dien verstoken had;
en ziet, de gordel was verdorven en deugde nergens toe.
Toen geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: “Zo zegt de HEERE: 'Alzo zal Ik
verderven de hovaardij van Juda, en die grote hovaardij van Jeruzalem. Ditzelve boze volk, dat
Mijn woorden weigert te horen, dat in het goeddunken zijns harten wandelt, en andere goden
navolgt, om die te dienen, en voor die zich neder te buigen; dat zal worden gelijk deze gordel, die
nergens toe deugt. Want gelijk als een gordel kleeft aan de lenden eens mans, alzo heb Ik het
ganse huis Israëls en het ganse huis van Juda aan Mij doen kleven', spreekt de HEERE, 'om Mij
te zijn tot een volk, en tot een naam, en tot lof, en tot heerlijkheid; maar zij hebben niet gehoord.'”
Jeremia is gesterkt en bemoedigd door deze demonstratie en gaat verder met zijn zware opdracht.
Jer. 13:12-14

WAARSCHUWING VAN WIJNKRUIKEN. “Daarom zeg dit woord tot hen: 'Zo zegt de HEERE, de

God Israëls: Alle flessen zullen met wijn gevuld worden.' Dan zullen zij tot u zeggen: 'Weten wij
niet zeer wel, dat alle flessen met wijn gevuld zullen worden?' Maar gij zult tot hen zeggen: 'Zo
zegt de HEERE: Ziet, Ik zal alle inwoners dezes lands, zelfs de koningen, die den David op zijn
troon zitten, en de priesters, en de profeten, en alle inwoners van Jeruzalem, opvullen met
dronkenschap. En Ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de
kinderen te zamen', spreekt de HEERE; 'Ik zal niet verschonen noch sparen, noch Mij ontfermen,
dat Ik hen niet zou verderven.'”
Jer. 13:15-17

DREIGING GEVANGENSCHAP.

Hoort en neemt ter ore,
verheft u niet;
want de HEERE heeft het gesproken.
Geeft eer den HEERE, uw God,
eer dat Hij het duister maakt,
en eer uw voeten zich stoten
aan de schemerende bergen;
dat gij naar licht wacht,
en Hij datzelve tot een schaduw des doods stelle,
en tot een donkerheid zette.
Zult gijlieden dat dan nog niet horen,
zo zal mijn ziel in verborgene plaatsen wenen
vanwege den hoogmoed,
en mijn oog zal bitterlijk tranen,
ja, van tranen nederdalen,
omdat des HEEREN kudde gevankelijk is weggevoerd.

Jer. 13:18,19

JOJACHIN ZAL VERBANNEN WORDEN.

Zeg tot den koning en tot de koningin:
“Vernedert u, zet u neder;
want uw ganse hoofdsieraad,
de kroon uwer heerlijkheid, is nedergedaald.”
De steden van het zuiden zijn toegesloten,
en er is niemand, die ze opent;
het ganse Juda is weggevoerd,
het is geheel en al weggevoerd.
Jer. 13:20,21

BONDGENOTEN ZULLEN OVER HEN HEERSEN.

Hef uw ogen op, en zie,
die daar van het noorden komen!
Waar is de kudde, die u gegeven was,
de schapen uwer heerlijkheid?
Wat zult gij zeggen, wanneer Hij bezoeking over u doen zal,
daar gij hen geleerd hebt tot vorsten, tot een hoofd over u te zijn;
zullen u de smarten niet aangrijpen,
als een barende vrouw?
Jer. 13:22-27

ZONDEN ZIJN OORZAAK.

Wanneer gij dan in uw hart zult zeggen:
“Waarom zijn mij deze dingen bejegend?”
Om de veelheid uwer ongerechtigheid,
zijn uw zomen ontdekt,
en uw hielen hebben geweld geleden.
Zal ook een Moorman zijn huid veranderen?
Of een luipaard zijn vlekken?
Zo zult gijlieden ook kunnen goed doen,
die geleerd zijt kwaad te doen.
“Daarom zal Ik hen verstrooien als een stoppel, die doorgaat,
door een wind der woestijn.
Dit zal uw lot,
het deel uwer maten zijn van Mij”,
spreekt de HEERE;
“gij, die Mij hebt vergeten,
en op leugen vertrouwt.
Zo zal Ik ook uw zomen ontbloten boven uw aangezicht,
en uw schande zal gezien worden.
Uw overspelen en uw hunkeringen,
de schandelijkheid uws hoerdoms,
op heuvelen, in het veld;
Ik heb uw verfoeiselen gezien;
wee u, Jeruzalem!
Zult gij niet rein worden? Hoe lang nog na dezen?”
Jer. 14:1-6

VERNIETIGING VERGELIJKBAAR MET DROOGTE. Het woord des HEEREN, dat tot Jeremía

geschied is, over de zaken der grote droogte.
“Juda treurt
en haar poorten zijn verzwakt;
zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe,
en Jeruzalems geschrei klimt op.

En hun voortreffelijken zenden hun kleinen naar water;
zij komen tot de grachten,
zij vinden geen water,
zij komen met hun vaten ledig weder;
zij zijn beschaamd, ja, worden schaamrood,
en bedekken hun hoofd.
Omdat het aardrijk gescheurd is,
dewijl er geen regen op de aarde is;
de akkerlieden zijn beschaamd,
zij bedekken hun hoofd.
Want ook de hinden in het veld werpen jongen,
en verlaten die,
omdat er geen jong gras is.
En de woudezels staan op de hoge plaatsen,
zij scheppen den wind gelijk de draken;
hun ogen versmachten,
omdat er geen kruid is.”
Jer. 14:7-9

HOE JUDA ZAL BIDDEN.

Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen,
o HEERE! Doe het om Uws Naams wil;
want onze afkeringen zijn menigvuldig,
wij hebben tegen U gezondigd.
O Israëls Verwachting,
zijn Verlosser in tijd van benauwdheid!
Waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land,
en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten?
Waarom zoudt Gij zijn als een versaagd man,
als een held, die niet kan verlossen?
Gij zijt toch in het midden van ons, o HEERE!
en wij zijn naar Uw Naam genoemd,
verlaat ons niet.
Jer. 14:10-12

GEBEDEN ZIJN ZINLOOS. Alzo zegt de HEERE van dit volk:

“Zij hebben zo liefgehad te zwerven,
zij hebben hun voeten niet bedwongen;
daarom heeft de HEERE geen welgevallen aan hen,
nu zal Hij hunner ongerechtigheden gedenken,
en hun zonden bezoeken.”
Wijders zeide de HEERE tot mij: “Bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, Ik zal
naar hun geschrei niet horen, en ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, Ik zal aan hen
geen welgevallen hebben; maar door het zwaard, en door den honger, en door de pestilentie zal
Ik hen verteren.”
Terwijl Jeremia profeteert over het naderende gevaar dat Juda bedreigt, wendt het volk zich tot andere
profeten. Ongetwijfeld willen zij graag een andere mening horen. In deze tijd van profeten, waarin velen in
Gods naam spreken en beweren Zijn wil te kennen, is het immers niet gemakkelijk om te onderscheiden wie de
waarheid spreekt. De mensen gaan daarom op zoek naar een boodschap die positiever en geruststellender is
dan die van Jeremia.
Mogelijk wankelt Jeremia's eigen vertrouwen nu ook weer. Waarom is hij de enige die over een ondergang
predikt? Begrijpt hij Gods openbaringen misschien verkeerd? Is het mogelijk dat de andere profeten gelijk
hebben? Of misschien is het zo dat Jeremia niet twijfelt, maar wil weten hoe hij op deze tegenstand moet
reageren. Wat de reden ook mag zijn, Jeremia stelt deze vragen aan God en ontvangt een duidelijk antwoord.

Jer. 14:13

JEREMIA'S VRAAG. Toen zeide ik: “Ach, Heere HEERE! zie, die profeten zeggen hun: 'Gij zult

geen zwaard zien, en gij zult geen honger hebben; maar Ik zal u een gewissen vrede geven in
deze plaats.'”
Jer. 14:14-18

GODS ANTWOORD. En de HEERE zeide tot mij: “Die profeten profeteren vals in Mijn Naam; Ik

heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen gesproken; zij profeteren ulieden
een vals gezicht, en waarzegging, en nietigheid, en bedriegerij huns harten. Daarom zegt de
HEERE alzo: Aangaande de profeten, die in Mijn Naam profeteren, daar Ik hen niet gezonden
heb, en zij dan nog zeggen: 'Er zal geen zwaard noch honger in dit land zijn'; diezelve profeten
zullen door het zwaard en door den honger verteerd worden. En het volk, tot hetwelk zij
profeteren, zullen op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn vanwege den honger en het
zwaard; en er zal niemand zijn, die hen begrave, hen, hun vrouwen, en hun zonen, en hun
dochteren; alzo zal Ik hun boosheid over hen uitstorten.
Daarom zult gij dit woord tot hen zeggen:
'Mijn ogen zullen van tranen nederdalen
nacht en dag, en niet ophouden;
want de jonkvrouw der dochter Mijns volks
is gebroken met een grote breuk,
een plage, die zeer smartelijk is.
Zo ik uitga in het veld,
ziet daar de verslagenen van het zwaard,
en zo ik in de stad komen,
ziet daar de kranken van honger!
Ja, zowel de profeten als de priesters
lopen om in het land, en weten niet.'”

Er moeten toch mensen zijn die Jeremia's prediking begrijpen en geloven. Er moeten onder dit zondige volk
toch nog rechtschapen individuen zijn (koning Josia is bijvoorbeeld al begonnen met de eerste van zijn vele
hervormingen). Het is daarom waarschijnlijk dat de mensen die nog steeds proberen Gods wil uit te voeren nu
vurig bidden dat God zijn oordeel over Juda niet zal uitspreken. Waarom, zo vragen zij, moeten zij juist in deze
tijd van geestelijke opleving gestraft worden? Jeremia verwoordt de kwestie in een gebed en ontvangt een
schijnbaar hardvochtig antwoord.
Jer. 14:19-22

GEBED VAN VROMEN.

Hebt Gij dan Juda ganselijk verworpen?
Heeft Uw ziel een walging aan Sion?
Waarom hebt Gij ons geslagen,
dat er geen genezing voor ons is?
Men wacht naar vrede,
maar daar is niets goeds,
en naar tijd van genezing,
maar ziet, daar is verschrikking.
HEERE! Wij kennen onze goddeloosheid,
en onzer vaderen ongerechtigheid,
want wij hebben tegen U gezondigd.
Versmaad ons niet, om Uws Naams wil;
werp den troon Uwer heerlijkheid niet neder;
gedenk, vernietig niet Uw verbond met ons.
Zijn er onder de ijdelheden der heidenen, die doen regenen,
of kan de hemel druppelen geven?
Zijt Gij die niet, o HEERE, onze God?
Daarom zullen wij op U wachten,
want Gij doet al die dingen.

Jer. 15:1,2

VONNIS AL UITGESPROKEN. Maar de HEERE zeide tot mij: “Al stond Mozes en Samuël voor Mijn

aangezicht, zo zou toch Mijn ziel tot dit volk niet wezen; drijf ze weg van Mijn aangezicht, en laat
ze uitgaan. En het zal geschieden, wanneer zij tot u zullen zeggen: 'Waarhenen zullen wij
uitgaan?' dat gij tot hen zult zeggen: 'Zo zegt de HEERE:
Wie ten dood, ten dode;
en wie tot het zwaard, ten zwaarde;
en wie tot den honger, ten honger;
en wie ter gevangenis, ter gevangenis!'
Jer. 15:3,4

VIER EXECUTIES. Want Ik zal bezoeking over hen doen met vier geslachten”, spreekt de HEERE:

“met het zwaard, om te doden; en met de honden, om te slepen; en met het gevogelte des
hemels, en met het gedierte der aarde, om op te eten en te verderven. En Ik zal hen overgeven
tot een beroering aan alle koninkrijken der aarde, vanwege Manasse, zoon van Jehizkía, koning
van Juda, om hetgeen hij te Jeruzalem gedaan heeft.
Jer. 15:5-9

GEEN MEDEDOGEN.

Want wie zou u verschonen, o Jeruzalem?
Of wie zou medelijden met u hebben,
of wie zou aftreden, om u naar vrede te vragen?
Gij hebt Mij verlaten”,
spreekt de HEERE;
“gij zijt achterwaarts gegaan;
daarom zal Ik Mijn hand tegen u uitstrekken en u verderven;
Ik ben des berouwens moede geworden.
En Ik zal hen wannen met een wan,
in de poorten des lands;
Ik heb Mijn volk van kinderen beroofd en verdaan;
zij zijn van hun wegen niet wedergekeerd.
Hun weduwen zijn Mij meerder geworden
dan zand der zeeën;
Ik heb hun over de moeder doen komen een jongeling,
een verwoester op den middag;
Ik heb hem haastelijk hen doen overvallen,
de stad met verschrikkingen.
Zij, die zeven baarde, is zwak geworden;
zij heeft haar ziel uitgeblazen,
haar zon is ondergegaan, als het nog dag was;
zij is beschaamd en schaamrood geworden;
en hunlieder overblijfsel zal Ik aan het zwaard overgeven,
voor het aangezicht hunner vijanden”,
spreekt de HEERE.
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