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Schatgraven
in het boek Jeremia
Jeremia was nog vrij jong - ongeveer 24 jaar toen hij door de Heere tot profeet geroepen
werd. De Heere kende hem echter al, voordat
hij geboren werd: (Jeremia 1:5)
5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik
u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de
baarmoeder, heb Ik u geheiligd, tot een profeet
voor de volkeren heb Ik u gesteld.
Zo zijn ook wij in Christus uitverkoren, vóór de
grondlegging der wereld, opdat wij heilig en
onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.
(Ef. 1:4).
Jeremia kreeg een aantal malen een godsspraak,
als hij naar iets - uit het gewone leven - stond te
kijken b.v. een amandel-twijg of een kokende
pot.
Laten we beginnen met de amandeltwijg. Dat
lezen we in Jeremia 1:
11 En het woord des Heren kwam tot mij: Wat
ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een
amandeltwijg.
12 Daarop zei de Here tot mij: Gij hebt goed
gezien, want Ik waak over mijn woord om dat
te doen.
Omdat de amandelboom reeds vroeg in het
voorjaar begint te bloeien, heet deze boom in
het Hebreeuws: de wakkere, of "de wakende".
Vandaar de relatie tussen "amandeltwijg" en de
waakzaamheid van God over zijn woord, om
dat te doen.
God waakt! Hij waakt over zijn woord, om dat
te doen!
Het tweede beeld uit het gewone leven van toen
is een kokende pot: (1:13)
13 En het woord des Heren kwam andermaals
tot mij: Wat ziet gij? Toen zei ik: Ik zie een
kokende pot, verschijnende van de noordzijde.

Jeremia zag een kokende pot op het vuur staan
en die pot stond scheef aan één kant, namelijk
de hoge kant op het noorden en de lage kant op
het zuiden. De hete schuimende vloeistof, die
aan de zuidelijke kant overvloeide, kwam dus
uit het noorden.
Tegen ieders verwachting in zou voor Juda en
Jeruzalem uit het noorden het onheil komen.
Velen in Israël beschouwden toen Egypte – het
land in het zuiden - als de eigenlijke grote
bedreiging.
Er werd afgodendienst in Juda en Jeruzalem
bedreven en daarmee samengaand immoreel
gedrag.
Vandaar de onheils aankondiging maar niet
onvoorwaardelijk want het volk krijgt de kans
om zich te bekeren zoals in Jeremia 7:3 staat:
7 Zo zegt de Here der heerscharen, de God van
Israël: Betert uw handel en wandel, dan wil Ik
u op deze plaats laten wonen.
Met andere woorden: als ze hun handel en
wandel zou beteren, dan zouden ze niet
weggevoerd worden uit hun land.
Maar het volk diende naast de Heere ook de
Baäl en de Heere zegt in zijn smart hierover in
Jeremia 2:13
13 Mij, de bron van levend water, hebben zij
verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen,
gebroken bakken, die geen water houden.
Vraag: Jeremia ziet een amandeltwijg en wat
betekent dat woord in het Hebreeuws?
En welke godsspraak krijgt Jeremia dan?
Vraag: Wat betekent die kokende pot die scheef
stond met de hoge kant naar het Noorden en de
lage kant naar het Zuiden?
Vraag: Men had de Heere verlaten en ze
dronken van de wereldse begeerten. Die zijn als
gebroken bakken, die geen water houden. Zij
kunnen onze dorst niet lessen. Een gebroken
bak: daar loopt het water weer uit. Maar hoe
noemt de Heere zich Zelf?
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Als men de Heere verlaat en zijn woord
verwerpt, dan mist men de wijsheid zoals staat
in Jeremia 8:9:
9 Te schande worden de wijzen, verslagen en
verstrikt! Zie, het woord des Heren hebben zij
verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan
hebben?
En dan nog een mooi woord in Jeremia 9:23/24
over de wijsheid:
23 Zo zegt de Here: De wijze roeme niet op zijn
wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht,
de rijke roeme niet op zijn rijkdom.
24 Maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij
verstand heeft en Mij kent, dat Ik de Here ben,
die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op
aarde doe; want in zodanigen heb Ik behagen,
luidt het woord des Heren.

Het is het fundament waarop wij kunnen
bouwen. Er staat immers ook in de bijbel: Jaag
naar gerechtigheid en jaag naar de heiliging,
zonder welke niemand de Heere zien zal. Hij is
ook onze verlossing en dat betekent dat Hij ons
werkelijk van alle zonden kan verlossen.
Er valt voor ons zelf geen eer te behalen en dat
willen wij ook niet, nee, er staat: wie roemt,
roeme in de Heere.
En nu gaan we naar een wat wonderlijke tekst
in Jeremia 13:23 waar staat:
23 Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of
een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in
staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt
kwaad te doen.
Een Ethiopiër zou – bij wijze van spreken – zijn
best kunnen doen om zijn huidskleur te
veranderen, maar het zal hem niet lukken.

Roemen in de Heere: Wie Hij is en wat Hij doet
en heeft gedaan: Er staat in 1 Cor. 1:30 en 31
het volgende:

Al zou een panter de vlekken van zijn huid eraf
willen likken, het zal hem niet lukken, al doet
hij nog zo zijn best.

30a Want uit Hem is het, dat gij in Christus
Jezus zijt.

En dit is nu het heerlijke heilsfeit van het
nieuwe verbond, dat Jezus de natuurlijke,
gevallen mens, die in de bijbel: de oude mens
wordt genoemd, in de dood heeft gebracht. Wij
kunnen onze oude mens niet veranderen. Jezus
bracht onze oude mens in de dood (Rom. 6:6).

Wij zijn niet alleen van Jezus maar ook in
Christus Jezus.
Als we de Here Jezus
vergelijken met een Vesting of Burcht, dan zijn
we niet alleen van de Burcht maar ook in de
Burcht. En dat is Gods werk. Uit Hem is het,
dat gij in Christus Jezus zijt.
Wij zijn in Christus Jezus en wat is Hij voor
ons geworden?
30b Die ons van God is geworden: wijsheid,
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.
31 Opdat het zij, gelijk geschreven staat: wie
roemt, roeme in de Heere.
Hij (Christus Jezus) is ons van God geworden
tot wijsheid. Maar dat niet alleen maar ook tot
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.

Hij nam de Ethiopiër mee in Zijn dood. En niet
alleen de Ethiopiër maar ook u en mij, zoals zo
duidelijk staan beschreven in 2 Cor. 5:17
Zo is dan, wie in Christus is, een nieuwe
schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het
nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God.
Dat is een blijde boodschap. Dit is evangelie.
Jezus bracht mijn oude mens – de zwarte
Ethiopiër - in de dood. Ik ben nu in Christus
een nieuwe schepping. Halleluja!
We gaan verder met graven in het boek Jeremia
en wel Jeremia 15:19b waar staat:
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19b En indien gij uitspreekt, wat waarde heeft,
zonder vermetele taal, zult gij als mijn mond
zijn.

Tegenwoordig is een reclame over de radio te
horen, dat eindigt met de woorden: "Geloof in
de kracht van de mens".

Wat een woord! We zijn een nieuwe schepping
en we kunnen ons nu oefenen om uit te
spreken, wat waarde heeft.

Maar wie op een mens vertrouwt, wordt
vergeleken met een kale struik in een dorre
woestijn. Het blijft een armetierige kale struik,
die staat op onvruchtbare grond. Er is geen
leven in die kale struik te bespeuren.

Waarom zullen we waardeloze dingen
uitspreken? Als wij uitspreken wat waarde
heeft, zonder vermetele taal, zullen wij als
Gods mond zijn.
Vermetel is een ouderwets woord voor
onbezonnen. Nogmaals dit heerlijke woord:
19b En indien gij uitspreekt, wat waarde heeft,
zonder vermetele taal, zult gij als mijn mond
zijn.
Vraag: Wat was er ook weer met die Ethiopiër?
> Hij kon zijn zwarte huid niet veranderen.
Vraag: En wat kon die panter niet voor elkaar
krijgen?
>
Hij kon zijn vlekken niet
veranderen.
Vraag: En wat kunnen wij daaruit concluderen?
>
Dat wij onszelf niet kunnen veranderen
vanuit onze natuurlijke staat.
Vraag: Maar wij zijn door genade in Christus
en wat zijn wij dan? > Wij zijn door genade
een nieuwe schepping: Het oude is
voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen. En
dit alles is uit God. Laten we die woorden in
onze mond nemen en daaruit leven!
Vervolgens gaan we naar Jeremia 17:5 t/m 8
waar een vervloeking en een zegening door de
Heere wordt uitgesproken:
5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op
een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt,
wiens hart van de Here wijkt;
6 Hij toch zal zijn als een kale struik in de
steppe, die het niet merkt, als er iets goeds
komt, maar staat in dorre oorden in de
woestijn, een ziltachtig, onbewoond land.

7 Gezegend is de man die op de Here
vertrouwt, wiens betrouwen de Here is;
8 Hij toch zal zijn als een boom, aan het water
geplant, die zijn wortels tot aan een beek
uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt,
maar welks loof groen blijft, die in een jaar van
droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te
dragen.
Vertrouwen wij op de Heere, dan zijn wij als
een boom, geplant aan water; altijd groen en
zonder zorgen. En omdat de Heere ons
vertrouwen is, dragen we vrucht.
Jeremia heeft geleden en ook veel tegenspraak
gehad. Ze hebben hem in een put laten
afzakken aan touwen, waarin modderig slijk
stond: (Jer. 38:6).
Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de
put van prins Malkia, die in de gevangen hof
was, en zij lieten hem aan touwen zakken; in de
put nu was geen water, maar wel slijk; en
Jeremia zonk in het slijk.
Maar deze Jeremia was door genade een groot
profeet, en zijn boek is over de hele wereld
verspreid. Hij profeteerde over de komst van de
Messias (Jer. 23:5 en Jer. 33:15) en hij
profeteerde over de kindermoord van Herodes
in Bethlehem (Jer. 31:15).
Hij profeteerde over het nieuwe verbond dat
komen zou. Geen wetten op steen maar
geschreven in onze harten. (Jer. 31:33/34). Die
woorden zijn bijna in zijn geheel overgenomen
in de Hebreeënbrief (H. 8:10/12).

- 4 -

Jeremia was een man die van Gods woord
hield. Het was zijn lust en zijn leven en dat
lezen we in Jer. 15:16 waar staat:
16 Zo vaak uw worden gevonden werden, at ik
ze op, uw woord was mij tot vreugde en
blijdschap mijns harten.
Wij "eten" Gods woord op en het is ons tot
vreugde en blijdschap van onze hart.
Tot slot gaan we naar Jeremia 29:11 en deze
slottekst uit Jeremia gaan we uit ons hoofd
leren: (ook waar die staat):

Om ons wat te geven?? Een hoopvolle
toekomst!
Heel de oproep van Jeremia is roep tot bekering
en een roep om de Heere met geheel ons hart te
zoeken, met een belofte zoals we die in 29:13
lezen:
13 Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer
gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan
zal Ik mij door u laten vinden, luidt het woord
des Heeren.
Nogmaals onze kerntekst in Jer. 29:11

11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u
koester, luidt het woord des Heren, gedachten
van vrede en niet van onheil, om u een
hoopvolle toekomst te geven.
Heerlijke, troostrijke en hoopvolle gedachten,
die de Here over ons koestert: gedachten van
vrede en niet van onheil.

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u
koester, luidt het woord des Heren, gedachten
van vrede en niet van onheil, om u een
hoopvolle toekomst te geven.

