
TEKS: JEREMIA 15:10-21 

10 Ellende het my getref, Ma, toe Ma my in die wêreld gebring het. Ek is 'n 
man wat dwarsdeur die land mense moet beskuldig en met hulle moet twis. 
Ek het aan niemand iets geleen nie en by niemand geleen nie, tog vervloek 
almal my.  

11 Die Here het belowe: Ek laat jou op die volk los, maar ten goede, Ek sal vir 
jou by jou vyande voorspraak doen in tyd van nood en rampe.  

12 Kan 'n mens yster breek, yster uit die noorde, of brons?  
13 Ek laat ander jou rykdom, jou skatte vat, Israel, nie omdat Ek iets in ruil 

daarvoor kry nie maar omdat jy dwarsoor jou land gesondig het.  
14 Ek sal jou deur jou vyande laat wegvoer na 'n land toe wat jy nie ken nie. In 

my toorn sal daar 'n vuur losbreek, en dit sal jou brand.  
15 U weet alles, Here: dink aan my, neem my onder u sorg, straf my vervolgers 

oor wat hulle aan my doen. Moet tog nie u toorn laat voortduur en my laat 
sterf nie; neem tog in ag dat dit oor U is dat ek beledig word.  

16 Ek het u woorde verslind toe hulle gekom het, hulle was vir my 'n vreugde; 
ek was bly daaroor dat u Naam oor my uitgeroep is, Here, almagtige God.  

17 Ek kon nie sit waar daar gesels en gelag word en dit saam geniet nie; U het 
my in besit geneem en ek moes alleen sit, vol van die verontwaardiging wat 
van U af kom.  

18 Waarom is daar nie 'n einde aan my pyn nie, waarom is my wond 
ongeneeslik en wil dit nie gesond word nie? Ek kan nie op U reken nie, net 
so min as op 'n stroom wat nie standhoudend is nie.  

19 Die Here het toe gesê: As jy jou woorde terugneem, sal Ek jou weer in my 
diens neem. As wat jy sê, waarde sal hê en nie onsin sal wees nie, sal jy 
weer namens My kan praat. Die mense moet jóú volg, nie jy vir hulle nie.  

20 Ek maak jou vir hierdie volk 'n bronsmuur waardeur hulle nie kan dring nie; 
hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want Ek is by jou, 
sê die Here, Ek sal jou help en jou red.  

21 Ek sal jou red uit die mag van slegte mense, jou bevry van dié wat op 
geweld uit is.  

 

Teksvers: Jeremia 15:18 

18 Waarom is daar nie 'n einde aan my pyn nie, waarom is my wond 
ongeneeslik en wil dit nie gesond word nie? Ek kan nie op U reken nie, net 
so min as op 'n stroom wat nie standhoudend is nie.  

 

Prediking: 

Gemeente van die Here, 

Die Woord van God is vol van voorbeelde waar mense in die geloof kop bo water hou ten 

spyste van soms bittere en  moeilike omstandighede. Ons dink byvoorbeeld heel eerste aan 

‘n persoon soos Job in sy worsteling met die 3 vriende en met God. Daar is Paulus in die 

gevangenisskap, die twyfelende Johannes in die gevangenisskap. Omstandighede wat maklik 

kan lei tot ongeloof.  



Hierdie mense is voorbeelde van mense wat in moeilike omstandighede weer dit gemaak 

het.  Dit word in die Woord weer geteken as ware geloof ! 

Dit is egter die “eenkant” van die geloof. 

Maar, broers en susters,  nou kry ons ook in die Woord voorbeelde van die “anderkant” van 

die geloof. Dit is die kant wat klem lê op sake soos bitterheid, opstand, kleingeloof – dikwels 

ongeloof.  

Dit is ongelukkig so broers en susters dat ons met graagte met mekaar praat oor die lekker 

dinge van die geloofslewe. Getuienislewering, geestelike groei, my belydende lewe, God se 

goedheid, God wat voorsien – wonderlik. Maar tog kom daar tye in ons lewe wat ons ook 

bitterheid, opstandigheid, selfs ontevredenheid met God beleef.  

Twee Bybelse figure wat ek vinnig aan kan dink wat op ‘n keer die “anderkant” beleef het is 

juis dieselfde Job en dan Jeremia. Somtyds was hulle so teen die grond dat hulle geloof hulle 

niks meer gehelp het nie. Ten minste, so het dit gevoel vir hulle. Ja, hulle is mense wat 

dieselfde vrese en twyfel beleef het wat elkeen van ons ook vandag soms belewe. En, tog, 

telkens het die lig van die Woord weer vir hulle deurgebreek. Telke male het hulle weer die 

lig aanskou. 

Kom ons kyk in diepte na die verhaal.  

Jeremia is een van die groot profete van die Ou Testament. Vir meer as 40 jaar stel hy Juda 

se oppervlakkige geloof aan die kaak. Sy prediking is op die man af - vlymskerp, maar juis dit 

veroorsaak nou heelwat beroeringe. Sy volksgenote raak ongemaklik met hom. Hy word al 

meer en meer ongewild. Hy kry al mere n meer tenstand. En op ‘n mooi dag toe besluit hy : 

genoeg is genoeg. Jeremia dien sy bedanking by God in. hy het genoeg gehad om in die 

wingerd van die Here te werk. Hy was klaar met hierdie laag besoldigde hoë-risiko werk. Hy 

het die einde van sy kragte bereik. 

Hoekom gaan hy tot so ‘n stap oor ? Kom ek verduidelik vir u. 

Hy sê dat hy op ‘n keer gaan sit het, die boeke oor sy werk oopgemaak het, en tot die 

gevolgtrekking gekom het dat hy jammerlik misluk het. die getuienis is daar. Immers, sy 

hoorders skel hom uit. Almal rondom hom wil niks met hom te doen hê nie. Niemand wil 

eers saam met hom kuier. Geen mens wil saam met hom lag nie.  

Daarby, sê Jeremia, het die Here hom ook in die steek gelaat. Dit, broers en susters, is ‘n 

baie ernstige aantuiging. Die Here het dan gestel dat Jeremia se prediking die volk ten geode 

sou wees. Selfs sy vyande sou na om luister, daarom was daar aanvanklik soveel 

opgewondenheid by Jeremia.  Maar dit het nie gebeur nie. Daarom het alles nou verander. 

Let nou op, broers en susters: Dieselfde God op wie Jeremia vroeër kon reken vir hulp en 

bystand, dompel hom nou in die diepste put van ellende. Dit is die wyse waarop Jeremia 



tans die Here God se optrede en handelinge beleef.  Want, redeneer Jeremia, God moet tog 

uitkoms en resultate gee op die werk van Jeremia. Maar net die teenoorgestelde gebeur. 

Jeremia se preke misluk. Hy word selfs verwerp. En dit is sy bewyse. Daarom kom hy in 

Jeremia 15:18 tot die gevolgtrekking dat hy gladnie meer op die Here God kan reken nie.En, 

hy dien sy bedankingsbrief in.  

Ja, broers en susters, Jeremia, man van God, rig sulke harde woorde aan die Here God. En, 

die mees verrassende van dit alles is dat God wel vir Jeremia antwoord.  

God aanvaar nie Jeremia se bedankingsbrief nie. God begin met Jeremia praat.  

‘As jy jou woorde terugneem sal ek jou weer in my diens neem” was die Here se eerste 

opmerking. Die Here weet hoe swaar Sy dienskneg kry. En, dan gee die Here aan Jeremia 

nog meer innerlike krag om staande te kan bly teen al sy teenstanders: “Ek maak jou vir 

hierdie volk ‘n bronsmuur waardeur hulle nie kan dring nie. .. Ek sal jou red uit die mag van 

slegte mense, jou bevry van die wat op geweld uit is.” Die Here maak Jeremia weer sterk. Dit 

is asof God Jeremia van die eenkant van geloof na die anderkant toe ruk. 

U weet broer en susters, hoeveelkeer was ons nie al self in Jeremia se skoene nie. wie van 

ons het nog nooit gevra “Waarom en Hoekom Here” nie. Ek dink ons het heel dikwels ‘n 

wanindruk van dit wat geloof werklik is. As ons glo moet dit net goed gaan. As ons glo moet 

alles net reg verloop vir ons. As ons glo moet God net die antwoorde gee waarvan ons hou. 

As ons glo sal ons net die lekker van geloof en die lewe beleef.  

En tog, geloof beteken nie om heeltyd mooi broodjies te bak met God nie. Daar kom tye dat 

ons vir God moet sê wat ons kwellinge, bekommernisse en vertwyfelinge is. Somtyds moet 

ons vir God sê wat ons probleem is, al is dit Hyself. God ken die verskil tussen mense wat 

opreg na hulp en antwoorde soek en dan growwe ongeloof. Ja, selfs al is hierdie soeke met 

kleingeloof en bitterheid vervleg. Hy sal nooit iemand wegwys wat met bitterheid met Hom 

kom praat nie.  

Daarom, al gevoel jy wil jou bedanking indien ? Verrassing:God sal nooit jou bedanking 

aanvaar nie. Neem eerder jou swaarkry en seerkry eerlik en opreg na Hom toe. 

Amen 

  


