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Jeremia

Hoofdstuk 31 vers 15 en 16

Zo zegt de Heere: Er is een stem gehoord in Rama, een klacht, een zeer bitter geween.
Rachel weent over haar kinderen; zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen,
omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van
tranen: want er is loon voor uw arbeid spreekt de Heere: want zij zullen uit des vijands
land wederkomen.

Dat is een zeer schone tekst, in het byzonder schoon is, wat wij lezen in vers 15: "Er is
een stem gehoord in Rama, een klacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar
kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn."

Dat behoort er telkens bij opdat waar wordt wat in vers 16 staat: "Bedwing uw stem van
geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere".

De Heere Jezus was eens in een uur der aanvechting, toen sprak Hij: Vader, verlos Mij
uit dit uur! Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen, juist hiertoe, dat Hij eruit geholpen,
dat Hij daaruit gered zal worden.

En omdat nu de Heere Jezus dit doorgemaakt en gesproken heeft, moet volgen, dat,
wanneer al de Zijnen in een zwaar uur van nood en angst geraken, zij het door de kracht
van Zijn gebed ervaren, dat zij slechts hierom in dit uur zijn gekomen, dat zij de redding
des Heeren ervaren en zich verheugen, hoe de Heere God het verstaat, de voeten in de
ruimte te zetten en de ziel te vervullen met Zich Zelf, met Zijn algenoegzaamheid. Zie,
alles wat de gemeente Gods overkomt, overkomt haar slechts hierom, omdat de duivel
Christus ontzettend haat; nu komt hij als aanklager en maakt het als bij Job. Zo doet nu
ook God met de Zijnen als bij Job, opdat de hel beschaamd en de valse broeders teniet
gemaakt worden met hun aanmatiging; opdat de gemeente zelf belijdt: nadat ik U gezien
en gehoord heb, heb ik een afschuw van mijzelf! Opdat de ganse gemeente het zal leren,
hoe de Heere God haar gevangenis keert, en overvloedig met haar doet, hoe al haar
tranen veranderd worden in paarlen en alle angst slechts daartoe dient, dat de bazuin
geblazen en God geloofd wordt, dat Zijn goedertierenheid van eeuwigheid tot eeuwigheid
duurt.

Het is een wonderbaar hoofdstuk, dit 31ste van de profeet Jeremia! Het zijn louter
beloften.

Het volk der overgeblevenen van het zwaard (vers 2), nadat God met Zijn oordelen is
gekomen, heeft genade gevonden (-) waar? (-) in de woestijn, daar lag het in zijn bloed;
"het is uit" moest het denken, "ik moet omkomen." Maar toen heeft het zulk een genade
gevonden, dat God het genomen heeft in Zijn hand en gesproken: "gij zijt van Mij!" en:
"zo waarachtig als Ik leef, Ik breng u door deze woestijn in Mijn rust binnen!" Daarom:

Namelijk Israël, als Ik heenging om hem tot rust te brengen.

Daar spreekt de Heere dan voorts zeer liefelijke woorden, die van eeuwigheid zijn, ja,
van eeuwigheid, want, wat ik heden hoor van God, dat is een eeuwige troost:

Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde.

Dat is het antwoord op de vraag: Heere God, hoe is het mogelijk, dat zulk een niets, zulk
een verdoemenswaardig schepsel, genade heeft kunnen vinden voor U? Daar is dan het
antwoord: "Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde" d.i. van eeuwigheid, al voor u
geboren werd, toen u nog geen kwaad of goed hebt kunnen doen, toen heb Ik wel
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geweten, wat u zou zijn; toen heb Ik echter het eeuwige voornemen der liefde genomen,
en wat Ik liefheb, dat heb Ik lief, dat gaat de duivel niet aan. En omdat Ik u van
eeuwigheid lief gehad heb, heb Ik u getrokken met goedertierenheid, ben Ik u met de
macht van Mijn genade te sterk geworden; toen u weglopen wilde, heb Ik het net van
Mijn liefde over u geworpen en u tot Mij getrokken. Dat heb Ik gedaan uit louter
goedertierenheid.

Wij willen hier eens bij blijven stilstaan en daarbij aanhalen de 136ste Psalm, waarin 26
maal voorkomt: Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

En zoals wij die Psalm zingen:

Die in onze lage stand,
Ons genadig bood de hand;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid!
(zie PSBER "Ps 136:1")

Nu komt echter bij de profeet Jeremia een "maar" op. Dit "maar" leidt hem in de Schrift,
want het moet opgelost worden. Wanneer het er zo mee staat, waarom gaat het mij dan
alzo? God leidt hem in de Schrift, opdat hij uit de Schrift de gemeente troostte met de
troost, waarmede God hem getroost heeft. Hij leidt hem in de Schrift, laat hem
opschrijven, wat hij gevonden heeft, opdat de gemeente voortaan met dat wat hij
gevonden heeft, zal getroost worden.

Daar komt de profeet bij zijn zoeken in de Schrift tot de geschiedenis van Jacob. Jacob
had de zegen, had de nieuwe naam en had veel moeten doormaken. Deze Jacob had
twee vrouwen, aan de ene hing zijn hart op byzondere wijze, zij heette Rachel. Zij was
lange tijd onvruchtbaar gebleven, eindelijk toch ontvangt zij een kind en noemt het
"Jozef" d.i.  "De Heere voege mij een andere zoon daartoe!" d.i.: wanneer ik nog een
ontvang, waaraan ik nu niet twijfel, zal het mij tot een overwinning zijn en ik zal een
dubbele troost hebben, dat God mijn gebed verhoort. "Een andere" had zij gezegd en
een andere ontvangt zij.

Jacob trok terug naar zijn vader Izak, die bij Hebron woonde. En terwijl hij daar heen
trekt, komt hij naar Bethel, richt daar een altaar op, predikt aan de zijnen van de Naam
des Heeren. Het ging toen in die tijden juist zo toe, als heden ten dage, de mensen
waren half gereformeerd, half rooms: zo hadden velen van het huisgezin van Jacob zeer
kleine roomse afgodsbeeldjes, die aanbaden zij dan, tegelijkertijd echter ook de Heere.
Als Jacob nu naar huis terugkeerde, wilde hij dit niet verder dulden, maar sprak: "Doe
weg de vreemde goden, die in het midden van u zijn". Dat hebben zij dan ook gedaan:
de tenten zijn rein, de kleren zijn rein, de mensen zijn rein en nu trekken zij voort. Toen
kwam Gods verschrikking over de steden. die rondom hen waren, zodat zij de zonen van
Jacob niet achterna jaagden. En Jacob komt te Luz, bouwt weer een altaar en predikt
opnieuw: dankt God en looft Hem voor Zijn leidingen. Aldaar stierf Debora, de voedster
van Rebecca en nadat hij haar begraven had, verscheen hem God en sprak ten
tweedenmale: Uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw
naam zijn.

God geeft hem dus nog eens de nieuwe naam, bevestigt hem het verbond en wat Hij
beloofd heeft, zoals de Heere dat met de mens pleegt te doen, dat Hij één-, twee-,
driemaal tot hem komt, opdat de mens in waarheid gefundeerd zal zijn op de enige
grond des heils.



3

Dus Israël heette hij. Daar moest hij wel een gouden kleed gehad hebben en hoog te
paard hebben gezeten? God sprak nog veel van vruchtbaarheid en talrijke nakomelingen,
dat hij het land Kanaän zou bezitten en nadat Hij hem dit alles gezegd had en hem
daarmede getroost had, liet God hem alleen staan, zoals het heet in Genesis 35
hoofdstuk 13:

Toen voer God van hem op, in die plaats, waar Hij met hem gesproken had.

Nadat God met hem gesproken had, liet Hij hem staan, daar moest Jacob zich houden
aan het woord alleen, meer had hij niet.

"Gods goedertierenheid is in der eeuwigheid".

Wanneer ik dat ondervind, is mij de goedertierenheid Gods liefelijker in de mond mijner
ziel dan de kostelijkste spijzen: maar, wanneer ik edik en gal in de mond heb, en dan
moet zingen: "Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid!", staan de lippen toch anders.
Het helpt echter niets.  God heeft gezegd, u heet niet Jacob, maar Israël, zoals God aan
elk kind bij de doop een naam geeft en het komen laat bij de wedergeboorte, dat een
ieder zichzelf beschrijven zal: "Ik ben des Heeren!" Daar is dan de mens vol troost en op
eens vaart God op, de mens staat daar alleen, God verbergt Zich achter de wolken, zodat
men Hem niet meer zien kan. De mens moet zijn staf alleen verder zetten, maar toch
keert hij terug met twee legers: maar de beide legers ziet men niet altijd? Neen! maar
men moet de staf indachtig blijven waarmede men over de Jordaan is gekomen: men
moet indachtig blijven aan het woord alleen: "Ik heb u liefgehad met een eeuwige
liefde."

Zeker is de een of ander onder u, die dit woord "Ik heb u liefgehad met een eeuwige
liefde" eens gevonden heeft in de duistere nacht en zijn ziel was gered: later kon hij het
wel vijftig keer weer lezen en heeft niets dan dat hij weet: dit woord heeft mij eenmaal
getroost.

Nu dan, God voer dus op van Jacob en hij noemt de plaats Beth-El, d.i.  huis Gods, moet
echter verder naar Hebron, de latere priesterstad, waar David eerst koning was.

Huis Gods noemt hij die plaats, omdat God hem aldaar getroost had.

Hij trekt voort en toen er nog een kleine streek lands was, om tot Efratha, d.i.
Bethlehem, te komen, toen baarde Rachel. Bijna was dus Benjamin in Beth-El geboren.
En Rachel had het hard in haar baren. De heilige vrouwen hebben echter niet zo zeer aan
het kind gedacht maar aan Gods belofte, dat Zijn woord waar zou worden. Nu komt
Rachel in de verschrikkelijkste angst en nood der ziel; krijg ik dit kind niet dan is alles
een leugen, dan is ook Jozef niet van God; want toen deze werd geboren, heb ik
gesproken: "De Heere voege mij een andere zoon daartoe." Toen heb ik voor mij om een
dubbel bewijs van Gods trouw gesmeekt; is nu het ene niet waar, dan is ook het andere
niet waar.

De vroedvrouw echter was een godvrezende vrouw, een profetes en toen Rachel
meende. dat het kind zou sterven, sprak zij: "Vrees niet, want deze zoon zult gij ook
hebben!" Rachel meent: is dit kind dood, dan is ook Jozef dood en alles is niets: daarom
klaagt en weent zij: "het is gedaan met mijn kinderen!" Maar de vroedvrouw troost haar.
De geboorte werd echter zo zwaar, dat Rachels ziel uitging. Gods woord was vervuld: zij
had nog één zoon ontvangen en deze was ook van God. In haar grote angst en nood
echter noemt zij het kind Benoni, d.i. man der smarten, of "zoon der smarten".

Zij stierf dus met het lied op de lippen:
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O, Lam Gods, dat onschuldig
Aan ‘t kruishout werd geslacht,
Gij werd bevonden geduldig,
Hoewel Gij werd veracht:
Alle schuld hebt Gij gedragen,
Dat wij niet zouden versagen.
Ontferm U onzer, o Jezus!

Vader Jacob echter, Israël heet hij, hij blijft aan het worstelen, als hij ziet dat zijn vrouw
het zo hard heeft. als hij haar dood voor ogen ziet, maar hij wordt door God getroost.

Hier ziet hij niets dan dood voor zich, maar toch uit de dood komt een leven tevoorschijn
zoals anders geen leven. Hij noemt het kind Benjamin, d.i. niet alleen is Christus
gestorven aan het kruis, maar Hij zit ook op de troon, daar boven ter rechterhand des
Vaders; uit de dood komt het leven te voorschijn.

Wat gaat mij Rachel aan? O, zeer veel! De apostel Petrus schrijft ergens, dat wij de
duivel moeten weerstaan, want uw tegenpartij, de duivel, gaat o m als een briesende
leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden; welke wederstaat, vast zijnde in het
geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht
wordt. (1 Petrus 5,8 en 9).

Deze geschiedenis van Rachel gaat mij veel aan, want het is altijd door één leiding Gods
met Zijn volk; op zulke wijze één leiding, als wij één soort snit voor de kleding hebben,
zoals wij in de school hetzelfde leren: lezen, schrijven, rekenen. Altijd is het één en
dezelfde leiding: zoals het Rachel ging, gaat het met de hele gemeente. Kan ik het
loochenen, dat ook tot mijn ziel de Heere reeds gekomen is met het woord: "Ik heb u
liefgehad met een eeuwige liefde" en menig dergelijk woord? maar dan is er ook een
Benoni: het kind is dood, dan zijn de anderen ook dood en ikzelf ben dood! alles is weg!
maar neen! niet Benoni. maar Benjamin: uit deze dood komt tevoorschijn het leven.  De
duivel doodt opdat de mens in de dood blijft, maar, wanneer God doodt, doet Hij dat
opdat Hij levend maakt. In het huis Gods kan anders geen dood binnenkomen, tenzij het
leven heerlijk daaruit te voorschijn komen moet. Het is daarom een liefelijk en schoon
bijbelwoord:

Er is een stem gehoord van Rama, een klacht, een zeer bitter geween; Rachel weent
over haar kinderen: zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij er
niet zijn!

Het is een schoon woord, dat men daar een mens ziet wenen, schreeuwen en klagen,
hopen, daar men niets meer ziet, daar alles uit is. Deze woorden moeten echter niet
gezegd worden in een vertwijfeling, zoals de wereld vertwijfelt, maar terwijl men vast
blijft houden aan Gods genade, barmhartigheid en aan Zijn belofte.

Jeremia heeft deze woorden dus gelezen en daarbij gezegd:

Zoals het Rachel gegaan is, zo gaat het ook mij en zo zal het ook met de gemeente
gaan. Het kan niet uitblijven: waar het Kind is, waar Hij is, van Wie wij zeggen: "Een
Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder;
en men noemt Zijn Naam: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid,
Vredevorst" (-) daar komt dit lijden, daar komt dit omkomen ook. Zo is het ook vervuld,
letterlijk vervuld bij de geboorte van onze Heere, want toen Herodes ernaar gevraagd
werd, waar de Koning der Joden geboren was, wilde hij ook naar Bethlehem en als een
andere Farao de Zoon Gods vermoorden. Toen hij echter bedrogen werd door de wijzen
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uit het Oosten, zond hij naar Bethlehem en wat richt hij uit? Hij maakt het zichtbare tot
een leugen, maakt te niet wat uitgesproken was door de Heilige Geest over de
vroedvrouw: deze zoon zult gij ook hebben en niet slechts Benoni, maar ook Benjamin.
Hij maakt het tot een leugen wat geprofeteerd is in Ruth 4,11:

En al het volk, dat in de poort was, mitsgaders de oudsten, zeiden: wij zijn getuigen; de
Heere make deze vrouw, die in uw huis komt, als Rachel en als Lea, die beiden het huis
van Israël gebouwd hebben: en handel kloek in Efratha en maak uw naam vermaard in
Bethlehem.

Maar nu:

Er is een stem gehoord in Rama (d.i. in het bergachtige land). Een klage, een zeer bitter
geween; Rachel (-) d.i. de gemeente Gods (-) weent over haar kinderen, d.i. daarover,
dat Gods woord niet alleen bij haar niet in vervulling is gegaan, maar dat alle hoop
volkomen teruggedreven is, want juist, toen zij dacht de belofte te beleven, toen kwam
de dood en verslond de beloften. Zo wil zij zich dan niet laten troosten over haar
kinderen, omdat zij niet zijn.

De kinderen zijn dood, de gemeente te niet gemaakt, de duivel heerst, de vijand heeft
alles in handen en triomfeert, alles is voorbij, niets is waar van de beloften, niets is waar
van alle leidingen Gods, van alles, wat de Heere tot nu toe gedaan heeft. Zo gaat het
door de ganse Schrift heen, door het hele leven der gemeente en van hen allen, die op
God wachten. De duivel kan Christus niet laten leven en het leven de dood niet. De
zonde strijdt altijd weer tegen de gerechtigheid, de wereld tegen genade en Gods
waarheid tegen leugen en duisternis. Daar is een voortdurende strijd. In deze strijd, daar
ziet nu de gemeente, helaas, altijd op de zijde van het verkeerde. Wij kunnen niet
vasthouden aan dat, wat God gezegd heeft, in ons ongeloof komt alles in verdenking:
geloven, vasthouden, wat God gezegd heeft, in ons ongeloof is het een vrucht die op de
akker niet te vinden is. In de strijd van Michaël en zijn engelen, tegen de dood en zijn
engelen (Openbaring 12,7) kan men niet zien, wie doodgeschoten wordt, men ziet niets
dan kruitdamp, de vijand roept: "wij hebben gewonnen!" en het arme schaap gelooft het.

De valse broeders roepen: wij hebben het gezien! en de wereld lacht in haar vuist en het
arme hart, ach, het siddert en het beeft. Daar zijn dan bij de vijand nog genoeg listen
voorhanden, hij brengt allerlei bewijzen. dat het wel waar moet zijn, dat de vijand de
overwinning behaald heeft: daar kan hij wel met een kleine zonde komen en het de mens
verschrikkelijk benauwd maken.

Maar de Heere legt iets in het binnenste. in het hart der gemeente, dat is het geloof, dat
houdt niet op, zoals de Heere tot Petrus gezegd heeft:

Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude (Lucas 22,32).

Dit geloof echter uit zich op een merkwaardige manier, niet soms zo, dat de mens nu
vast zou staan en zeggen: "ik vraag naar niets, laat de duivel maar komen, ik sta als een
rots!" maar integendeel met een stem van klacht, met bitter wenen, en daarmede, dat
men zich niet wil laten troosten en meent, dat het uit is. Waar het ware geloof niet is,
daar kan men geloven, wanneer de zon schijnt, wanneer het echter nacht geworden is,
zo is geen geloof meer voorhanden.

Waar echter het ware geloof is, daar gelooft men ook in de nacht nog, maar er is een
klagen en wenen des geloofs aanwezig en terwijl men zegt: "het is uit", kan men het
toch niet verloren geven; terwijl men zich niet wil laten troosten, kan men zich toch ook
niet laten troosten door vlees en bloed, door de wereld, het zichtbare: men kan toch niet
geheel de moed opgeven, wanneer ook alles verloren schijnt. Daar is dan een
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verschrikkelijke strijd, dat men het voelt en weet, welk een zonde het is, dat men niet
geloven kan en men wilde toch zo graag geloven. Men moet vasthouden,
niettegenstaande, dat niets meer voorhanden is.

Daarom zeg ik: het is een schoon woord, dit vijftiende vers. Wanneer dit voorhanden is,
dan komt het andere woord (van vers
16) ook. Dat is echter Gods zaak. Dat is het echter, wat God zegt: gij hebt geen reden
tot treurigheid, wees getroost en roem Mijn Naam! dank Mij en prijs Mijn
goedertierenheid, Mijn trouw, Mijn waarheid. Ik zie echter niets dan droefenis in uw
ogen; ik ben aan het pompen maar het water rijst hoger en hoger.

Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen vooruit maar zo! (-) er is nog loon
voor uw arbeid, uw barenssmarten, uw aanhouden, waar u toch niet meer vasthouden
kunt. Want Ik roep uw kind te voorschijn uit des vijands land, uit het land, waar alle
duivelen zeggen: wij hebben het kind zodanig vastgebonden, dat het niet uit onze macht
kan! Ik echter sla ketenen en banden en Ik roep te voorschijn vrijheid en leven, vreugde
en vrolijkheid.

Amen.


