
 1 

Predikatie over Jeremia 20 vers 11 t/m 13 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 30 september 2012 
 
 Zingen Psalm 46 : 1. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9 
 Schriftlezing Jeremia 20 
 
  1 Als Pashur, de zoon van Immer, de priester (deze nu was be-
stelde voorganger in het huis des HEEREN), Jeremía hoorde, die-
zelve woorden profeterende, 
  2 Zo sloeg Pashur den profeet Jeremía, en hij stelde hem in de ge-
vangenis, dewelke is in de bovenste poort van Benjamin, die aan 
het huis des HEEREN is. 
  3 Maar het geschiedde des anderen daags, dat Pashur Jeremía uit 
de gevangenis voortbracht; toen zeide Jeremía tot hem: De HEERE 
noemt uw naam niet Pashur, maar Magôr-missabib. 
  4 Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik stel u tot een schrik voor uzel-
ven en voor al uw liefhebbers; die zullen vallen door het zwaard 
hunner vijanden, dat het uw ogen aanzien; en Ik zal gans Juda ge-
ven in de hand des konings van Babel, die hen naar Babel gevan-
kelijk zal wegvoeren, en slaan hen met het zwaard. 
  5 Ook zal Ik geven al het vermogen dezer stad en al haar arbeid 
en al haar kostelijkheid, en alle schatten der koningen van Juda, Ik 
zal ze geven in de hand hunner vijanden; die zullen ze roven, zullen 
ze nemen en zullen ze brengen naar Babel. 
  6 En gij, Pashur, en alle inwoners van uw huis, gijlieden zult gaan 
in de gevangenis; en gij zult te Babel komen en aldaar sterven en 
aldaar begraven worden, gij en al uw vrienden, denwelken gij valse-
lijk geprofeteerd hebt. 
  7 HEERE, Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden, Gij 
zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht; ik ben den gansen dag 
tot een belachen, een ieder van hen bespot mij. 
  8 Want sinds dat ik spreek, roep ik uit, ik roep geweld en versto-
ring; omdat mij des HEEREN woord den gansen dag tot smaad en 
tot schimp is. 
  9 Dies zeide ik: Ik zal Zijner niet gedenken, en niet meer in Zijn 
Naam spreken. Maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, 
besloten in mijn beenderen; en ik bemoeide mij om te verdragen, 
maar kon niet. 
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10 Want ik heb gehoord de naspraak van velen, van Magôr-missa-
bib, zeggende: Geeft ons te kennen, en wij zullen het te kennen ge-
ven. Al mijn vredegenoten nemen acht op mijn hinking; zij zeggen: 
Misschien zal hij overreed worden, dan zullen wij hem overmogen 
en onze wraak van hem nemen. 
11 Maar de HEERE is met mij als een verschrikkelijk held; daarom 
zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen; zij zijn zeer 
beschaamd geworden, omdat zij niet verstandiglijk gehandeld heb-
ben; het zal een eeuwige schande zijn, zij zal niet vergeten worden. 
12 Gij dan, o HEERE der heirscharen, Die den rechtvaardige proeft, 
Die de nieren en het hart ziet, laat mij Uw wraak van hen zien, want 
ik heb U mijn twistzaak ontdekt. 
13 Zingt den HEERE, prijst den HEERE; want Hij heeft de ziel des 
nooddruftigen uit de hand der boosdoeners verlost. 
14 Vervloekt zij de dag in welken ik geboren ben; de dag op welken 
mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend. 
15 Vervloekt zij de man die mijn vader geboodschapt heeft, zeggen-
de: U is een jonge zoon geboren, verblijdende hem grotelijks. 
16 Ja, dezelve man zij als de steden die de HEERE heeft omge-
keerd, en het heeft Hem niet berouwd; en hij hore in den morgen-
stond een geroep en op den middagtijd een geschrei. 
17 Dat Hij mij niet gedood heeft van de baarmoeder aan! Of mijn 
moeder mijn graf geweest is, of haar baarmoeder als van een die 
eeuwiglijk zwanger is! 
18 Waarom ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen om moeite 
en droefenis te zien, en dat mijn dagen in beschaamdheid vergaan? 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 38 : 8 en 9. 
 

Gemeente, met de hulp des Heeren en onder de inwachting van Zijn 
Heilige Geest in deze morgen Jeremia 20, het 11e t/m het 13e vers. 
Daar luidt het Woord van God en onze tekst aldus: 
 
11 Maar de HEERE is met mij als een verschrikkelijk held; daar-
om zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen; zij zijn 
zeer beschaamd geworden, omdat zij niet verstandiglijk gehan-
deld hebben; het zal een eeuwige schande zijn, zij zal niet ver-
geten worden. 
12 Gij dan, o HEERE der heirscharen, Die den rechtvaardige 
proeft, Die de nieren en het hart ziet, laat mij Uw wraak van hen 
zien, want ik heb U mijn twistzaak ontdekt. 
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13 Zingt den HEERE, prijst den HEERE; want Hij heeft de ziel 
des nooddruftigen uit de hand der boosdoeners verlost. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden stil te staan bij drie ge-
dachten. 

 
1e. Een Psalm in de nacht. 
2e. Het lied des daags. 
3e. De lofzang der eeuwigheid. 

 
Gemeente, in ons teksthoofdstuk komen we Jeremia tegen. Jeremia 
is door de Heere aangesteld om een profeet te zijn. Dat betekent dat 
de Heere Jeremia op school genomen heeft, op Zijn eigen geeste-
lijke leerschool, en Hij Jeremia heeft meegedeeld, heeft verklaard 
welke boodschap Jeremia aan het volk had te brengen. En het blijkt 
wel in ons teksthoofdstuk, dat dat nu een boodschap is die haaks 
staat op de godsdienst die uit de mens voortkomt. Dat kan ook niet 
anders. Want de boodschap van Gods ware knechten komt bij God 
vandaan, dus komt van tegenover. Dat is niet naar het vlees. Dat is 
niet naar ons hart, naar onze gedachten. Dat is niet naar onze me-
ning, zoals wij tegen de zaken aankijken. Helemaal niet! Maar die 
knechten, die naar het hart van het volk spreken, die praten mee in 
de lijn van het volk, in de lijn van de zondige, duistere gedachten. 
Weet je hoe je de valse profetie kunt samenvatten? Dat is dit: dat is 
met de Naam van God in de mond de zegenende handen leggen op 
het zondige leven, dat het volk rustig door kan gaan met een gesust 
geweten. En mocht er hier of daar nog een borrel opkomen in het 
geweten van deze of gene, dan wordt dat wel gauw stil gehouden. 
Geen nood! God is liefde. Het valt allemaal wel mee. Je bent im-
mers een verbondsvolk, Israël. En voor ons: je bent gedoopt, je hebt 
belijdenis gedaan, je komt toch in de kerk enzo. En al die dingen 
meer. 
Jeremia bracht een andere boodschap, bij God vandaan. 
En hoe is Jeremia nu eigenlijk aan die boodschap van tegenover ge-
komen? Wel zo: Jeremia is aan Gods kant gehaald. Eigenlijk er bo-
venuit getild. En bij God vandaan heeft hij de werkelijkheid gezien. 
De werkelijkheid onder ogen gezien. Hoe het gesteld was met dat 
volk van Israël. En hoe het gesteld was met de knechten… Althans, 
die zich de knechten des Heeren noemden. Die onder dat volk werk-
zaam waren. Dus land en volk, kerk en staat, werd bij God vandaan 
aan Jeremia geopenbaard, wat een toestand was. En daar aan 
Gods kant kan Jeremia niet anders dan die werkelijkheid beamen en 
betreuren. 
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Het is onmisbaar dat je het een keer ziet. Het is nodig dat je de 
werkelijkheid thuis krijgt. Als God niet ingrijpt, beste vrienden, je zult 
achter de leugenprofetie aan gaan. Weet je wie die leugenprofeten 
heeft aangesteld? Dat heeft de duivel gedaan. Want die vindt niets 
mooier om met een godsdienstige zweem het zondige leven voort te 
laten duren, en de zielen gevangen te houden en mee te slepen 
naar het eeuwige verderf, als God niet ingrijpt. We zijn op sterven na 
dood, de ellendigste van al de mensenkinderen.  Dat blijkt ook wel 
uit dat hoofdstuk. Wat er van de mens wordt waar God Zijn bemoei-
enis niet mee houdt. Want er staat: “Als Pashur, de zoon van Immer, 
de priester (deze nu was bestelde voorganger in het huis des HEE-
REN), Jeremía hoorde, diezelve woorden profeterende…” 
Dus Jeremia had zijn preken gehouden. Jeremia had geprofeteerd 
voor een ieder die het maar horen wilde, van het naderende, het ko-
mende oordeel van God. Jeremia had het volk de zonde en de on-
gerechtigheid aangewezen. Hij had gewaarschuwd. Hij had tegelij-
kertijd gezegd dat het nog het eind niet is, maar dat de Heere haas-
tig zal komen om Zijn volk, Zijn verbondsvolk nota bene, te straffen. 
En Jeremia, die bezet was met de eer van God, staat tegenover de-
ze Pashur. Hij wordt priester genoemd, maar ja, God wist niet van 
hem af. Het volk had hem priester gemaakt. En deze Pashur, die 
maar met één ding bezig was, dat was zijn eigen eer en zijn eigen 
vermogen, zijn eigen uitblinken, zijn eigen heerschappij, die hele-
maal niets voor God over had, maar die alleen maar voor zichzelf 
zocht. 
Die Pashur hoorde de woorden van Jeremia. En dan komt het hart 
van deze Pashur openbaar. Weet u wat zijn naam betekent? Pas-
hur, de edelste. Waar doet u dat aan denken? Of heb je geen ziels-
ondervindelijke kennis? Waar doet u dat aan denken? Wat had God 
ook alweer van de mens gezegd in de dag van de schepping? Was 
de mens niet de kroon op de schepping! Was de mens niet gescha-
pen als de edelste! Geschapen met heilige vermogens om gemeen-
schap te oefenen met God, onze Schepper. Wat een naam droegen 
we, nietwaar! Een mensenkind te zijn. Een beelddrager van God te 
zijn. Edel genoemd te worden. En dat niet alleen. Die geest van ons, 
dat leven van ons, dat was door de Heilige Geest ingeblazen. Dus 
we waren nog van adel ook. In de adelstand geschapen. Daar herin-
nert die naam van Pashur ons aan. Wat een stand! Wat een staat! 
Jeremia heeft geprofeteerd dat de mens van die stand en van die 
staat is af gevallen. En dat verdraagt Pashur niet. Dat is ook wat! 
Het is trouwens nog zo slecht niet eigenlijk, als je onder de prediking 
van het Woord een keer je vijandschap gaat gevoelen. Als het onder 
de prediking van het Woord een keer beleefd gaat worden dat je dat 
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Woord nu niet hebben kunt, dat je dat niet verdragen kunt, dat daar 
alles in je tegen in opstand komt. 
Want wat doet die Pashur? Zo sloeg Pashur de profeet Jeremia en 
hij stelde hem in de gevangenis, dewelke is in de bovenste poort 
van Benjamin, die aan het huis des Heeren is. Opsluiten die man, 
achter slot en grendel. Er moet voor alles voorkomen worden dat 
deze prediking gehoord wordt. 
En daar zit Jeremia dan, in de gevangenis. Deze man wist van de 
Goddelijke roeping. Die man wist dat God hem had uitgestoten in 
Zijn wijngaard. Die man wist dat het woord dat hij preekte op het 
bevel van God was. Vind je dat nu geen onbegrijpelijke weg? En dat 
God dat toegelaten heeft dat Zijn knecht Jerermia de gevangenis in 
draait. Dat is toch een zaak! Daar kunnen wij met ons verstand toch 
niet bij. Of wel? Hoeveel gebeurt er niet, ook in die wereld, met het 
volk van God. Hoe vaak worden ze aangetast en aangerand. En de 
Heere laat het toe. De Heere keurt het niet goed, maar de Heere 
laat het toe. Het gebeurt alles onder Zijn toelating. Waarom? Wel, 
opdat in Pashur, in de edelste, en in zijn vrienden en zijn hoorders, 
die “amen” zeggen op zijn preken, openbaar zal komen de recht-
vaardigheid van God. 
Maar des anderen daags geschiedde het dat Pashur Jeremia uit de 
gevangenis voortbracht. Ja, mensen, wat zou je denken, als je toch 
de volgende dag uit de gevangenis gehaald wordt… Misschien zou-
den wij wel tegen Pashur gezegd hebben: “ Dank je wel, man, dank 
je wel dat je ons uit de gevangenis hebt los gelaten, dat we weer 
naar huis mogen gaan”. Maar nee, Pashur heeft het geweten dat hij 
Jeremia heeft los gelaten. Want Jeremia gaat zo verder met zijn 
prediking, onverstoorbaar lijkt het wel. 
Toen zeide Jeremia tot hem: “De Heere noemt uw naam niet Pas-
hur”. Niet meer de edelste. “Maar Magôr-Missabib”. Dat betekent: 
vrees van rondom. Ofwel: schrik, angst, vervolging. En dat zal eindi-
gen in de dood. 
Voor deze Pashur, die nu Magôr-Missabib genoemd wordt, lijkt het 
er op dat de genadedeur dicht is gegaan en dat het oordeel Gods 
over zijn leven besloten is. O ja, Jeremia profeteert over hem dat “de 
HEERE zegt”. De HEERE! Dat doet Jeremia niet, maar de HEERE, 
met vijf hoofdletters. De Verbondsgod van Israël, Die in het heilig-
dom onder Zijn volk wil wonen en werken. Die is het Die hem die 
naam geeft. Want zie, Ik stel u tot een schrik voor uzelve en voor al 
uw liefhebbers. Dat betekent: Ik zal in u in alle hevigheid laten uit-
komen wat Mijn rechtvaardigheid vermag, opdat de schrik tot in alle 
eeuwigheid in uw hart zal slaan. En die u liefhebben zullen ook 
schrikken tot in het diepst van hun ziel, geroerd, geraakt zijn, hun 
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eigen ondergang, hun eigen verderf ziende, hun eigen diepe val en 
ondergang tot in alle eeuwigheid verstaande. Die zullen vallen door 
het zwaard hunner vijanden, dat het uw ogen aanzien. Ik zal gans 
Juda geven in de hand des konings van Babel, die hen naar Babel 
gevankelijk zal wegvoeren en slaan hen met het zwaard. Ook zal ik 
geven al het vermogen dezer stad, alle arbeid, alle kostelijkheid en 
alle schatten der koningen van Juda. Ik zal ze geven in de hand 
hunner vijanden. Die zullen ze roven, zullen ze nemen en zullen ze 
brengen naar Babel. En gij, Pashur, en alle inwoners van uw huis, 
gijlieden zult gaan in de gevangenis. 
Ben je nog rijk? Ben je nog rijk? Toen we nog edel waren, toen wa-
ren we rentmeester. We hadden niets. En toch hadden we alles. Be-
zittende als niet bezittende. 
En toen we van die edelstand zijn af gevallen eigenlijk, hoe is het 
toen geworden? De mens zoekt naar zich te nemen, schatten te 
vergaderen, te schrapen en te krabben. En als het even mogelijk is: 
ellebogenwerk en over de ruggen van een ander. Maar hier staat: 
“Al uw rijkdom heb Ik over gegeven in de handen uwer vijanden”. 
Weet je wat dat geestelijk betekent? Dat als de dag van Gods oor-
deel komt, die oude wereld met vuur verbrand zal worden. Weet je 
wat dat is? Dat is dit: dat al die rijkdommen van ons waardeloos zijn. 
Waardeloos! 
En van deze Pashur staat geschreven dat hij zal gaan in de gevan-
genis. Ben je daar al achter gekomen? Hij dacht Jeremia in de ge-
vangenis te zetten. Dat zijn preken niet meer gehoord zouden wor-
den. Maar in plaats daarvan profeteert Jeremia hem: “U zult gaan in 
de gevangenis”. Het Woord van God predikt u en mij: “We zijn ge-
gaan in de gevangenis, onder de boeien van de duivel, in de klau-
wen van hem die de vorst der duisternis genoemd wordt”. Wij zijn 
gevangenen, mensen! Gevangen, bezitloze en rechteloze gevange-
nen. We zijn de ellendigste van alle mensenkinderen. In het Paradijs 
geschapen. En nu? Ge zult in Babel komen. We zijn in het rijksge-
bied van de vorst der duisternis, het duivelse Babel. Daar zijn we 
gevangenen in geworden. Ge zult te Babel komen en aldaar ster-
ven, en aldaar begraven worden. Zie je? En wij maar naar morgen 
kijken. Wij maar over toekomst praten. En Jeremia zegt: “Er is geen 
toekomst”. Er is maar één toekomst en dat is sterven, omkomen, gij 
en al uw vrienden, dewelke gij valselijk geprofeteerd hebt. Valselijk 
geprofeteerd, nogmaals. Het maakt de duivel niet uit hoor, als je on-
der de Naam van God de handen oplegt en het zondige bestaan 
laat voortduren. Het maakt de duivel niet uit, helemaal niet. Want het 
zal toch in de dood eindigen. En dan? 



 7 

Dan openbaart die onverschrokken Jeremia…, Althans, zo lijkt hij. 
Dan openbaart die onverschrokken Jeremia wat er nu in zijn hart is. 
Dan laat hij ons zien welke worsteling, welke strijd daar in zijn bin-
nenste gaande geweest is. Je moet maar in de gevangenis terecht 
komen. Je moet het maar meemaken, dat de haat en de nijd over je 
wordt uitgestort. En je moet er maar achter komen, ook als Jere-
mia, als getrouwe knecht des Heeren, dat je nu zo’n zelfde hart in je 
omdraagt. Jeremia vertelt het ons, dat hij het was die wilde zwijgen. 
Dat hij het was die dat werk van profeet helemaal niet begeerde. 
Maar dat het gedachten van God geweest zijn. Dat het het werk van 
de allerhoogste God geweest is. “Heere, Gij hebt mij overreed en ik 
ben overreed geworden”. Weet je wat dat is? “Ik stond er wel tegen 
op en ik begeerde het wel niet, maar als een golfslag bent U over 
mij heen gekomen, en ik ben overspoeld en weggespoeld gewor-
den, opgeborgen in die golfslag van Uw heilig begeren. Gij zijt mij te 
sterk geweest en hebt overmocht”. 
Wat was het nu waar Jeremia mee zat? Wel dit: “Ik ben de ganse 
dag tot een belachen. Een ieder van hen bespot mij. Ik word uitge-
hoond. Niemand is er die geloof aan mijn woorden hecht”. Dat is 
toch ook een zaak! Gods knechten kunnen weleens na een zondag, 
of na doordeweek een preek, of wat dan ook, thuis komen en den-
ken, ja vrezen: “We staan te ploegen op de rotsen. Waar is de 
vrucht? Waar is de uitwerking nu van het Woord van de levende 
God? Ik maak mezelf bespottelijk, want in heel het leven, in heel de 
dagelijkse gang laat de gemeente het wel zien dat ze mijn woorden 
belachelijk vinden. Het heeft geen enkele kracht, lijkt het wel”. O ja, 
Jeremia zegt: “Want sinds dat ik spreek, roep ik uit, ik roep geweld 
en verstoring, omdat mij des Heeren woord de ganse dag tot smaad 
en tot schimp is. Ik word erom gesmaad. Maar ik moet dat woord 
evengoed prediken. De ganse dag blijf ik roepen van geweld en van 
verstoring, van het komende oordeel van God. En de ganse dag ben 
ik dus tot een smaad en tot een schimp”. 
Waar lijkt Jeremia op? Waar lijkt hij nu op? Als je in je leven voet-
stappen hebt leren drukken, dan weet je waar hij op lijkt. Hij lijkt op 
de gezegende Middelaar. Of niet?! Het is een type, een afschadu-
wing van de Heere Jezus Christus, Die het Woord van God in Zijn 
ziel, in Zijn hart droeg. Die in alles de Heere getrouw is geweest, tot 
in de bittere, smadelijke dood des kruises. Zie daar de gezegende 
Heere Jezus. Hij is het Die enkel waarheid gesproken heeft. Hij 
heeft het oordeel aangezegd aan hen op wie dat oordeel van toe-
passing was. Hij heeft van vrede en vrijspraak gesproken tot hen die 
die vrede en vrijspraak van node hadden. En erger dan Jeremia, die 
maar een nacht in de gevangenis geweest is, is Christus de ganse 
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tijd van Zijn leven in de nacht van de gevangenis geweest. Hij is 
onder dat Goddelijke recht door gegaan. Hij is ook onder de vrese-
lijke aanvallen van de vorst der duisternis geweest. En hoe is het 
ook juist bij de Heere Jezus openbaar gekomen dat de grootste 
vijandschap kwam van dat wat zich godsdienst heet, van dat wat 
zich vroom heet. Hoe hebben de farizeeërs en schriftgeleerden ge-
twist, gezocht Hem in Zijn woorden te vangen. Hoe hebben ze ge-
zocht in Zijn prediking van vrede bij God vandaan, om daar een 
twistpunt van te maken, onderuit te vegen om een  reden te vinden 
Hem ter dood te veroordelen. Hoe is Zijn woord veracht! En hoe is in 
die dagen, tot op de dag van vandaag toe, dat volk veracht dat heeft 
leren buigen voor die ware prediking van het Woord. Het is een 
smaad en een schimp. Die achter Mij wil komen, zegt de Heere 
Jezus, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op volge Mij. Dat 
gaat naar de dood hoor! Dat gaat naar de dood! Dat wordt sterven 
aan al het onze. 
Dat laat Jeremia ook zien. Ja, want hier lijkt hij niet op de Heere Je-
zus, als hij zegt: “Dies zeide ik: “Ik zal Zijner niet gedenken, en niet 
meer in Zijn Naam spreken”. Hij zei bij zichzelf: “Ik laat dat woord 
maar voor wat het is. Dat volk is toch onbekeerlijk en onverbeterlijk. 
En ik zoek wel een rustig bestaan op ergens. En laat dat woord dan 
maar niet meer gehoord worden. Toe maar. Maar het werd in mijn 
hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen, en ik be-
moeide mij om te verdragen, maar kon niet”. Ik bemoeide mij. Ik was 
druk doende om dat brandend vuur te verdragen, om het binnen te 
houden, om het monddicht te houden. Maar het kon niet. Dat is het 
wat hij zegt: “Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden”. 
Ingetrokken in de dienst van God. Dan kun je niet anders. 
“Ja”, zeg je, “dat geldt voor de predikers van het Evangeliewoord ze-
ker?” Dit geldt net zo goed voor een ieder die is aangeraakt door dat 
Woord van de levende God. Ben je aangeraakt? Welk leven wil je 
dan eigenlijk leven? Dat leven van jezelf, of dat leven tot Zijn eer? 
Heb je ook weleens op zo’n kruispunt gestaan, dat de verdrukking, 
dat het kruis zo zwaar werd dat je er de brui aan wilde geven, dat je 
dat kwijt wilde, dat je niet meer in Zijn Naam zou spreken en niet 
meer tot Zijn eer zou leven. Ken je dat? Dat je in die weg van op-
stand tegen de weg die God met je hield de nacht over je ziel haal-
de. En het is alleen maar bevestigd geworden om je heen, niet-
waar? Jeremia zegt: “Ik heb gehoord de naspraak van velen, van 
Magôr-Missabib”. Weet je wat dat betekent? Jeremia zegt: “Ik heb 
het wel tegen Pashur gezegd: Gij zijt niet meer de edelste. Maar 
voor u geldt tot in alle eeuwigheid: Schrik van rondom. En het ganse 
volk van Israël zegt: “Dat gaat niet over Pashur, kom nou, dat gaat 
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over u, Jeremia. Voor u geldt: Schrik van rondom. We staan te 
wachten totdat u valt. We staan te luisteren totdat u valselijk gaat 
spreken. We staan op uw hinking acht te nemen, en we hopen maar 
dat de zonde en de duivel u te sterk wordt. Dan zullen wij u over-
mogen en onze wraak van u nemen. Dan zullen wij met u doen wat 
wij begeren”. 
Hebben ze zo niet op de Heere Jezus staan te loeren! Hebben ze 
Hem zo niet in de gaten staan te houden! Als Hij goed deed, hoop-
ten ze het slechtste. Als Hij genas, dan zochten ze Hem te doden. 
Als Hij het Woord sprak, wierpen zij Hem uit de tempel. Als Hij Zijn 
gestadige gang in het Woord van God ging, hoopten ze op een hin-
king en op een struikeling. 
Zo is het met al Gods kinderen. Wat word je in de gaten gehouden. 
Wat wordt er op je gelet. En weet je wanneer de duivel de meeste 
schik heeft? Als het in het leven van Gods kinderen mis loopt. Als ze 
struikelen in zonde. Als ze vallen in ongerechtigheid. Als openbaar 
komt dat ze net zo’n verdorven hart bij zich dragen als elk ander 
mensenkind. Wat wordt er op geloerd! Mensen, je houdt het niet vol 
hoor. Je houdt het niet vol in die strijd. Als Jeremia het al niet vol 
hield, hoe zullen wij het dan ooit volhouden?! Durf je je beter, ster-
ker, hoger achten dan Jeremia als hij het niet volhield? Weet je wat 
nodig is? Dit is nodig: dat God betoont dat Hij van je afweet. En als 
God betoont dat Hij van je afweet, weet je wat er dan gebeurt? Dan 
ben je zwart in Zijn licht. Dat gebeurt er dan. Weet je wat daar het 
grote voorrecht van is? Dan kun je niet meer boven een ander uit. 
Dat gaat niet meer. Want al die slechtigheid, die je om je heen ziet, 
die huist hier. God houdt Zijn volk klein. Weet je waar God op aan 
werkt? Hem alleen de eer. Ja, zo staat het in onze tekstwoorden. 
“Maar de Heere is met mij”. Wat is er gebeurd? Wel, bij vernieuwing 
is de Heere in het leven van Jeremia, dwars door al die aanvallen, 
noden en twijfelingen, ongelovigheden heen. De Heere is terug ge-
komen op Zijn eigen zaligmakend werk. Dat is trouwens altijd zo. 
Wat God begonnen is, daar komt Hij op terug. Daar hoef je hele-
maal niet over in de war te zitten. Wat God eenmaal gesproken 
heeft, dat blijft vast en onverbroken. Dat zal de Heere handhaven tot 
in alle eeuwigheid toe. 
Maar de Heere is met mij. Maar dat niet alleen. De Heere is met mij 
als een verschrikkelijk Held. Daar zit het woordje “schrik” in. Jeremia 
ziet het, aan de kant van God gevallen zijnde, dat God in Zijn God-
delijk rechtvaardig oordeel Zijn vijanden de schrik in het hart zal 
doen beleven. En Hij is een Held, zegt Jeremia. Ach, al zouden ze 
mij kunnen overspoelen, mijn Held nooit. Maar de Heere is met mij 
als een verschrikkelijk Held. Hij zal vermogen tegen heel de duivelse 
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hellemacht. Hij zal vermogen tegen al mijn vijanden. Hij zal Zijn 
waarheid nimmer krenken. Daarom zullen mijn vervolgers struikelen 
en niets vermogen. Die nu zo parmantig rechtop staan, met de neus 
de lucht in, die mij durven beschimpen, zegt Jeremia, die mij voor 
Magôr-Missabib durven uit te maken, die zeggen: “Voor u zal gel-
den: schrik van rondom”. De Heere heeft Jeremia getoond: dat geldt 
u niet, dat geldt hen. 
Is dat het niet, mensen, dat de lieve Heere Jezus Christus Zijn weg 
heeft laten volvoeren. Is dat het niet, de sterkte in Zijn ziel, dat God 
overwinnen zal. Dat de duivel het laatste woord niet zou hebben. 
Gelooft u niet dat dat een zware strijd geweest is, toen Hij geweest 
is in de diepte van de hel om satans kop te vermorzelen. Gelooft u 
niet dat dat een diepe gang geweest is. En begrijpt u nu, als van de 
Heere Jezus ook in het bijzonder wel gold: “Maar de Heere is met 
Mij als een verschrikkelijk Held”, dat Hij het uitklaagt: “Mijn God, Mijn 
God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Maar als de Heere nabij is, 
mensen, dan kan de nacht nog zo donker wezen, maar dan klinkt 
daar een Psalm in de nacht ter ere van die eeuwige God. Ach, als ik 
zou krijgen wat ik verdiend had, dan was de tegenkanting nog veel 
zwaarder, nog veel erger. En in het licht van het lijden en sterven 
van die gezegende Middelaar, ach, mensen, wat is mijn kruis dan! 
En in het licht van die God ontdek ik dat wonder, dat dat kruis mij 
wel drukt, maar dat het zwaarste eind door Hem gedragen is. Dat Hij 
niet zal begeven en niet zal verlaten. Ja, mijn vervolgers zijn zeer 
beschaamd geworden, omdat ze niet verstandiglijk gehandeld heb-
ben. 
Het zal een eeuwige schande worden, zij zal niet vergeten worden. 
Weet je wat dat betekent? Jeremia zegt: “De eeuwen door zullen 
mijn vervolgers staan als een voorbeeld hoe het met allen zal af-
lopen die zich tegen God en tegen Zijn Woord en tegen Zijn volk 
durven verheffen. Zo zal het gaan. Ze zullen tot een eeuwige schan-
de zijn. Ze hebben de schande over zich gehaald. Die schande zal 
geopenbaard worden, en die schande zal in eeuwigheid niet meer 
ophouden”. O mensen, als zo’n Psalm in de nacht gezongen mag 
worden, als die geloofszekerheid in de ziel mag zijn, dan kan het 
niet anders, dan wordt het dag. Dan gaat het lied des daags klinken: 
“Gij dan, Gij dan…” Zie je, Jeremia had naar al zijn vervolgers ge-
keken. Hij had in zijn eigen hart zitten rondturen en hij was er eigen-
lijk alleen maar misselijk en beroerd van geworden. Maar nu, nu is 
het geloofsoog van Jeremia op Hem geslagen. “Gij dan”. Wat een 
heerlijk woord! Gij! Gij! Heb je weleens zo’n dag in je leven gehad? 
Dat dat armzalige wijsvingertje naar boven ging. Gij! En Wie je be-
doelde kon je niet eens bevatten. Over Wie je het had, verstond je 
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ten volle niet. Gij dan, o Heere der heirscharen. De Heere, die Uw 
genadeverbond zult handhaven. Heere, zijt Gij, o drie-enige God, U 
zult mij nooit begeven en nooit verlaten. En in die verbondstrouw 
mag Jeremia die God noemen: Heere der heirscharen. Dat bete-
kent: Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Die elk leger 
wil en kan mobiliseren tot redding van Zijn volk. Die een heel enge-
lenleger ter beschikking heeft, die gedienstige geesten, die ogen-
blikkelijk gaan op het hoge bevel van God. Gij dan, o Heere der heir-
scharen, Die de rechtvaardigen proeft. De onrechtvaardigen proeft 
Hij ook en Hij walgt. En de rechtvaardigen proeft Hij en Hij is ver-
blijd. 
Weet je wat een rechtvaardige is? Dat is een mens die zichzelf moet 
afkeuren. Weet je wat een rechtvaardige is? Dat is iemand die al-
leen maar onrechtvaardigheid heeft. Weet je wat een rechtvaardige 
is? Dat is die die in zijn zonde en ellende zich tot Hem ter genezing 
heeft mogen wenden en die bij God vandaan, om Jezus’ wil, recht-
vaardig genoemd is. Gestorven om onze zonden, opgewekt om 
onze rechtvaardigmaking. Waar de Zoon tussentreedt en het voor 
die arme, zwarte zondaar op neemt en het zegt: “Ik wil niet dat deze 
de verderving zie”. Ik wil niet, waarom niet? Wel, omdat Hij eist op 
grond van Zijn eigen Offer, van Zijn eigen lichaam en bloed, dat ver-
broken en gestort is tot een rantsoen voor velen. 
Die de rechtvaardigen proeft. Of de Heere proeft in uw en mijn leven 
Zijn eigen zaligmakend genadewerk. Daar gaat het over. En dat is 
het wat het licht maakt in het leven van Jeremia. Al had hij nog in de 
kerker gezeten, het had niets uit gemaakt. De zon had geschenen, 
misschien wel als het stikdonker was. De zon had geschenen, om-
dat de Zon der gerechtigheid was op gegaan. 
Die de rechtvaardigen proeft. Die de nieren en het hart ziet. Dat be-
tekent: Die de diepste bewegingen en de diepste overleggingen 
kent. Die het weet wat de grondslag van een ieders bestaan is. 
Laat mij Uw wraak aan hen zien, want ik heb U mijn twistzaak ont-
dekt. Jeremia zegt niet: “Ik wil graag dat U mijn vijanden neer slaat, 
want dan kan ik weer blij en fier in de rondte lopen”. Nee, dat hele-
maal niet. Maar: “Laat hij Uw wraak van hen zien”. Heere, ik bid om 
Uw rechtvaardigheid. Waar blijkt nu Uw trouw en Uw eer? Kom toch 
op voor Uw eigen mogendheid, want ik heb U mijn twistzaak ont-
dekt, mijn twistzaak heb ik voor U uitgestort, hoe het er aan toe 
gaat. Die zaak was U allang bekend van eeuwigheid af. En mijn 
twistzaak is toch Uw zaak, want ik ben Uw knecht. En Uw Naam 
wordt toch naar beneden gehaald! Uw Naam wordt toch onteerd. 
Het bloed van de Heere Jezus Christus wordt toch te schande ge-
maakt! Laat mij dan Uw wraak van hen zien, want ik heb U mijn 



 12 

twistzaak ontdekt. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. Wil breken 
wat van de duivel is, en wil bouwen dat wat van U is. 
Daar smeekt Jeremia om. 
En uw twistzaak eigenlijk? De uwe? Weet God van uw leven af? 
Heb je het niet meer kunnen verbergen voor Hem? Heb je je twist-
zaak al eens aan Hem ontdekt? Dan moet er natuurlijk een twist-
zaak wezen. De twistzaak tussen dat oude en nieuwe. De twistzaak 
in het diepst van je ziel. Heb je die twistzaak al eens aan God ge-
klaagd? Dat oude, dat vlees, dat onderwerpt zich der wet Gods niet, 
en het kan ook niet. En dat nieuwe, dat begeert niet anders dan 
naar Uw geboden en tot Uw eer te leven. Is dat je twistzaak, men-
sen? Dan gaat het niet meer over alles om je heen. Dat zal straks bij 
Jeremia ook blijken, dat het niet gaat om alles om hem heen. Maar 
dan gaat het om dat grote gevecht vanbinnen. Want als Gods werk 
in je leven gevonden wordt, dan is er altijd eentje paraat, en dat is 
de duivel. Die zal altijd zoeken het werk van God te verstoren, te 
verbreken, als het hem mogelijk was te vernietigen. Hij heeft het 
vooral voorzien, niet op die plezierjachtjes die rustig kabbelen op het 
water van het leven, maar op die diepliggende vrachtschepen waar 
gewicht in de schaal gelegd is, want daar is wat te halen. Daar ko-
men de piraten toch ook op af, of niet? Op zo’n diep liggend schip. 
Daar is het de duivel om begonnen. Als God gewicht in het leven 
gelegd heeft, is hij er altijd bij om dat te verstoren. 
Ach, mensen, dan het gebed te mogen op heffen: “Laat mij Uw 
wraak van hen zien, want ik heb U mijn twistzaak ontdekt”. Het gaat 
toch in mijn leven om uw eeuwige eer! Om de roem van Uw Naam. 
Om de uitbreiding van Uw Koninkrijk! Wilt U dan strijden, o God? 
Mag ik stil zijn, onderworpen aan U? Mogen er wonderen geschie-
den? Wonderen U ter ere. Dat U het bent Die Uw eigen werk in het 
leven behoudt, en dat U het bent Die omwille van het bloed van de 
Heere Jezus Christus bij voortduur getrouw bent voor een ontrouw 
volk, die zo ontrouw blijven. Zo afzwervend, zo wegzwervend. Zo 
ongelovig, zo twijfelmoedig. Opdat met Thomas nu eens een keertje 
opnieuw mag worden uitgejubeld: “Mijn Heere en mijn God”. Weet je 
wat er dan overschiet? Dan schiet er een zondewrak over. Maar wel 
een zondewrak die God eert. En daar is het God om te doen. Dat is 
het laatste nog. 
 
Maar laten we eerst zingen, Psalm 62 vers 6 en 8. 
 

Gemene lieden immers zijn 
Slechts ijdelheid, een damp, een schijn; 
De groten anders niet dan logen; 
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Zij zouden, hoe hun hart zich vleit, 
Nog lichter zijn dan d' ijdelheid, 
In ene weegschaal opgewogen. 
  
Eenmaal sprak God tot mij een woord, 
Tot tweemaal toe heb ik 't gehoord: 
Dat 's HEEREN zijn de sterkt' en krachten. 
Ook is bij U de goedheid, Heer'; 
Dies heeft van U elk sterv'ling weer 
Vergelding naar zijn werk te wachten. 

 
Mensen, weet je wat nu zo’n voorrecht is? Dat is als je jezelf eens 
een poosje kwijt bent. Als het vlees er een keer onder ligt. Heb je er 
ook last van, van het vlees, van je oude bestaan? Dat het vlees er 
maar tussen kruipt. Weet je wat ons vlees doet? Ons vlees bedenkt 
niet anders dan de dood. Ja, in je natuurstaat denk je dat je leeft. 
Dat denk je! En je denkt, dat als God Zich met je gaat bemoeien, dat 
het dan doden wordt. Dat denk je. Zo dwaas zijn we nu. Zo kort-
zichtig en dom. Maar in het leven der genade wordt het ondervon-
den wat de waarheid van je bedorven bestaan is. Mocht je soms 
nog denken dat Jeremia beter is dan u, dan zegt Jeremia in ons 
hoofdstuk dat hij Paulus precies begrijpt, waar Paulus zegt: “Ik ben 
de grootste der zondaren”. Dat weet Jeremia best. Maar hij moet het 
tot zijn schande en schaamte bekennen dat hij zo is, en dat dat 
oude, bedorven bestaan ook zo blijft, tot zijn schande en schaamte. 
Opdat Gods werk er niet door belasterd zou worden, zet hij in met 
dat wat God gedaan heeft in zijn leven. 
Er staat: “Zingt de Heere, prijst de Heere”. Het is het lied, de lofzang 
van de eeuwigheid. Dit is het wat het volk van God tot in alle 
eeuwigheid zal doen: de Heere zingen, de Heere prijzen. 
Je zegt: “Waarom staat dat er nu dubbelop?” Nou, dat staat er niet 
dubbelop. Er staat: “Zingt de Heere”. Dat betekent: maakt Hem 
groot met uw mond. En: “Prijst de Heere”. Dat betekent: maakt Hem 
groot met uw hart. Dus wil met hart en mond Hem loven. Zingt de 
Heere, prijst de Heere, zegt Jeremia tot zijn eigen ziel, en hij roept al 
Gods volk daartoe op. 
Is er in uw leven iets om over te zingen? Is er in uw leven iets om 
God over te prijzen? 
De profeet Jeremia blikt hier verder dan al de tijdelijke en de uiter-
lijke zegeningen en de goedheid van God die over ons allen is 
uitgebreid. Psalm 119 zingt: “Gij doet aan alle schepselen wel”. Daar 
zijn wij het toonbeeld van. Anders had er niet één van ons meer ge-
staan of gezeten hier. Dan waren wij allemaal al weggevaagd. Gods 
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algemene goedheid is over ons. Maar weet u nu ook wat te gewa-
gen van Gods bijzondere gunst en genade, Gods opzoekende lief-
de in Christus? 
Zingt de Heere, prijst de Heere, want Hij… Dus Jeremia eindigt in 
het Godswerk in zijn leven. Ach, hij was zichzelf tegengekomen daar 
in die gevangenis en voor het aangezicht van Pashur en voor het 
aangezicht van heel dat volk. Hij was zichzelf tegengekomen. Maar 
hij eindigt in de Heere. Hij kent een daad Gods in zijn leven. Want 
Hij heeft de ziel des nooddruftigen uit de hand der boosdoeners ver-
lost. Die daad kent hij. Daar weet hij van. Die heeft God aan Jeremia 
gedaan. Nou, zeg het maar. Kent u die daad? Dat goddelijk werk. 
Want Hij heeft de ziel der nooddruftigen… 
Ben je al een nooddruftige? Ben je al een mens met nood? Ben je 
een mens met onhoudbare nood? Heb je een last te torsen? Weet je 
wat het met de natuurlijke mens is? Die heeft zijn ogen altijd op een 
ander geslagen. Die komt nooit bij zichzelf. Maar ik vraag je dit: Wat 
is je zwaarste last? Elk ontdekt mens zal zeggen: “Dat ben ik. De 
zwaarste last die ik te torsen heb is mijn eigen bestaan”. Waarom 
dan? Omdat mijn eigen bestaan een God hatend bestaan is. Omdat 
mijn eigen bestaan zich niet aan God onderwerpt. Omdat mijn eigen 
bestaan niet sterven wil, maar zich maar zoekt te handhaven, omdat 
mijn eigen bestaan het niet eens is met de weg die God met mij 
houdt. 
Jeremia zegt: “Ik begrijp je volkomen. Ik was het ook niet eens met 
de weg die God met mij hield. Maar het is een gevangenis gebleken, 
erger dan de gevangenis van Pashur. Dit is een gevangenis geble-
ken met knellende banden. Maar de Heere heeft mij daar uit verlost. 
Hij heeft de ziel des nooddruftigen uit de hand der boosdoeners ver-
lost”. En Jeremia blikt weg van al die anderen om hem heen die 
boosdoeners waren, en hij komt bij zijn eigen hart uit, de grootste 
boosdoener. Aan wie deed zijn eigen hart boosheid? Aan zijn ziel. 
Zie je dat we zelfmoordenaars zijn! Zie je dat? De ziel des nood-
druftigen moet uit de hand des boosdoeners verlost worden. Ik laat 
niet los, totdat God los maakt. Laat los en ge zult los gelaten wor-
den. 
O ja, Jeremia vergeet het niet wie hij is. En God zegt: “Ik zal het wel 
ordentelijk voor ogen stellen”. Weet je wie hij is? Ja, het schaam-
rood staat op zijn kaken. Hij is een mens die zegt: “Vervloekt is de 
dag in welke ik geboren ben, de dag op welke mijn moeder mij ge-
baard heeft zij niet gezegend”. Dus hij vervloekt het scheppende 
werk van God. Zo is zijn eigen hart. Zo is zijn natuurlijk bestaan. 
“Vervloekt zij de man die mijn vader geboodschapt heeft, zeggende: 
“U is een jonge zoon geboren, verblijdende hem grotelijks, vervloekt 
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zij die man”. Dus hij komt openbaar in zijn eigen hart als een moor-
denaar. Hij begeert God niet als Schepper, en hij begeert zijn naaste 
niet in het leven te houden. Vervloekt zij die man. En ja, dezelve 
man zij als de steden die de HEERE heeft omgekeerd, en het heeft 
Hem niet berouwd; en hij hore in den morgenstond een geroep en 
op den middagtijd een geschrei. 
Dus hij begeert dat zijn naaste is als Sodom en Gomorra, dat Gods 
rechtvaardigheid over zijn naaste wordt uitgestort in plaats van de 
Goddelijke barmhartigheid. Een hater van God. Een moordenaar 
van de naaste. 
Dat Hij mij niet gedood heeft van de baarmoeder aan, of mijn moe-
der mijn graf geweest is, of haar baarmoeder als van een die eeu-
wiglijk zwanger is. 
Ook nog een zelfmoordenaar. “Ik begeer de dood liever dan het le-
ven”, zegt Jeremia. Zo zit ik in elkaar. Dat is precies wat de Heere 
over ons uitspreekt: haters van God, haters van onze naaste, haters 
van onszelf. En elke keer als je onder het Woord van God onbe-
keerd blijft, elke keer als je onder het Woord van God dezelfde blijft, 
bevestig je dit woord, dat je een hater bent van het leven en de dood 
verkiest boven het leven. 
Waarom ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen? Om moeite 
en droefenis te zien? En dat mijn dagen in beschaamdheid ver-
gaan? Dit is wel de grootste slag in de ziel van Jeremia geweest: 
“Waarom ben ik er eigenlijk?” 
Weet je, als God Zijn genade verheerlijkt, dan zeg je: “Ja, daarom 
ben ik er, opdat Hij de eer ontvangt”. Opdat Hij de eer ontvangt. 
Daarom! En zolang God in uw leven en in mijn leven de eer niet 
ontvangt, ons leven is ijdelheid, waardeloos, beantwoordt niet aan 
het scheppingsdoel. We doen God tekort en onszelf tekort. Wat een 
nacht is het waar Jeremia van spreekt. Maar wat een heerlijke dag 
die God gemaakt heeft, en wat een heerlijke lofzang die in dit leven 
begonnen is bij Jeremia, en die tot in alle eeuwigheid voortduren zal. 
Eindigen in het grote werk van de drie-enige God. Eindigen in het 
verkiezend welbehagen van God de Vader. Eindigen in het verlos-
send lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Met Hem op-
staan uit het zondegraf. Met Hem opstaan tot in alle eeuwigheid, om 
met Hem als koning te heersen. 
Hoe weet je dat? Wel, eindigen in het werk van God de Heilige 
Geest, Die toepast dat wat de Vader in Zijn verkiezing heeft uitge-
dacht, en wat Christus in Zijn verlossing heeft daargesteld, opdat 
dwars door de nacht en de dood van je eigen bestaan heen, dwars 
door de vloekingen van je eigen oude bederf heen het lied zou 
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opstijgen: “Zingt de Heere, prijst de Heere, want Hij heeft de ziel des 
nooddruftigen uit de hand der boosdoeners verlost”. 
En dan komen ze hier nog achter je aan gedurig, al die boosdoe-
ners, ze komen hier nog achter je aan. Maar Jeremia wist op dat 
ogenblik één ding zeker: nog een kleine tijd, ge zijt verlost, God 
heeft u welgedaan. Nog even, dan ga ik op tot Gods altaren. Nog 
even, ik zal me volkomen mogen verliezen in Hem. Nog even de 
voetstappen van de Heere Jezus Christus drukken. Nog even leren 
Hem te volgen zonder klagen. Nog even de verdrukking van tien da-
gen door, opdat de eeuwige sabbat haastig zal aanvangen. Wat een 
toekomst voor een slecht en bedorven mens. 
Gods rechtvaardigheid klonk over Pashur en al zijn liefhebbers. Het 
oordeel werd uitgesproken, het vonnis was daar. Jeremia zegt: “Ik 
verdien nu precies hetzelfde”. En daarom is het vrije genade alleen 
waar het volk in te roemen heeft. En vrije genade, weet je wat dat 
betekent? Dat die genade van God vrij valt, waar Hij het wil. Hij velt 
ze neer op het slagveld van vrije genade, die Hij wenst te laten lev-
en van het genadewonder in de Heere Jezus Christus. 
En God zal wel zorgen dat Zijn huis vol worde. Het heiligdom in 
Israël werd afgebroken. Maar dat heiligdom, dat gebouw, dat zal in 
Gods gemaakt bestek in eeuwigheid rijzen. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 89 : 1 
 

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên; 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 


