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2. De koop van de akker  (Jeremia 32:1-15) 
 
Het lijkt een voor de hand liggende wijsheid: Als je weet dat de aandelen-
koersen gaan dalen, dan koop je geen aandelen. Maar als je wel vertrouwen 
hebt in de toekomst, durf je te investeren. 
Jeremia leeft in een spannende tijd: Als hij geboren wordt, is koning Josia aan 
de macht in Juda. Deze koning voert allerlei hervormingen door om het geloof 
in de Heer weer serieus te nemen. Internationaal zijn het de nadagen van het 
Assyrische Rijk. Egyptische farao’s en Babylonische heersers wachten op hun 
kans. Josia sneuvelt in een veldslag met de farao. Zijn opvolgers Jojakim en 
Sedekia draaien zijn hervormingen weer terug. Tegen deze achtergrond 
kunnen we ons voorstellen dat de opdracht van Jeremia heel zwaar was. Wie 
zat op zijn woorden te wachten: Juda zou door Babylon onder de voet 
gelopen worden en de koning in ballingschap gevoerd worden. 
Maar ook deze situatie maakt de opdracht uit Jeremia 32 bijzonder: God geeft 
Jeremia de opdracht een akker van zijn neef Chanamel te kopen, als deze dat 
komt vragen. Dat lijkt een domme investering met de Babyloniers voor de 
deur. Maar juist hierin is de koop van de akker juist evangelie. Want Jeremia 
moest in zijn woorden en daden niet alleen onheil aankondigen, maar ook de 
trouw en de beloften van God. Er is toekomst: een toekomst vol van hoop. 
Het verhaal van Jeremia, 2600 jaar oud, is bewaard gebleven om vandaag ook 
aan ons verteld te worden. Vers 15: ‘Want dit zegt de HEER van de hemelse 
machten, de God van Israël: Eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en 
wijngaarden worden gekocht.’ Wij mogen geloven in Jezus Christus en daarin 
in de trouw en beloften van de God van Israel. Dit geloof mag ons bezielen als 
we de krant lezen, als we ons kind laten dopen, als we Jezus, de gekruisigde 
Heer navolgen. 
Wij mogen midden in alle twijfel, in gebrokenheid en onrecht, geloof, 
heelheid en rechtvaardigheid zoeken. Maar ons echte houvast ligt in God.  
In een toekomst vol van hoop, die Hij beloofd heeft. Met dank aan Jeremia 
voor dit gratis investeringsadvies.

Om nog eens over door te praten: 
1. Jeremia kocht een akker als teken van geloof in Gods belofte, ondanks de 

omstandigheden. Herken jij daar je eigen geloof in? 
 

Bijbelstudie –  
In Jeremia 30 begint een nieuw troostvol gedeelte van het 
boek. Lees Jeremia 30 en 31 eens door. Hoe is hoofdstuk 32 
daar een illustratie bij? 

 
Gebed – Psalm 27:7 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 
Liturgie – Een toekomst vol van hoop - Sela 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
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