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4. Jeremia’s brief aan de ballingen  (Jeremia 29:1-14) 
 
Wanneer heeft u voor het laatst echt het gevoel gehad te moeten kiezen? In 
de zin van: nu moet ik kleur bekennen omdat ik christen ben! Was het op je 
werk? In een winkel? In een discussie met vrienden of familie? 
Het is in ons leven een terugkerende vraag, die we ook in de Bijbel 
terugvinden: Als we bij de God van de Bijbel en bij Jezus willen horen: wat 
betekent dat voor ons doen en laten? Waarin zijn wij anders dan de mensen 
om ons heen? Twee manieren zijn altijd verleidelijk: 1. We trekken ons terug 
uit de wereld. We kiezen voor de afzondering, waarin we heilig en rein 
blijven. Of: 2. We doen helemaal mee. We passen ons aan. We zijn tenslotte 
allemaal mensen en dat geeft de minste spanning. In Jeremia 29 adviseert de 
profeet een derde weg. Hij schrijft een brief aan de ballingen in Babel. Hoe 
moet je leven in een heidense stad, ver van Jeruzalem, zonder tempel? 
Jeremia schrijft deze brief aan een groep Judeeërs die al eerder weggevoerd 
is. Maar ze geeft tegelijk een richtlijn voor de ballingen, die zullen volgen. En 
voor ons vandaag als wij als volgelingen van Jezus in deze wereld leven. Hoe 
leef je in de wereld, die niet de perfecte wereld van God is? Bij mensen als 
Daniel en Esther lezen we welke uitdagingen dat in de praktijk geeft. 
Jeremia spoort de ballingen aan, zich niet af te sluiten: bouw huizen, leg 
tuinen aan en trouw en zo het je gegeven is: krijg kinderen en kleinkinderen. 
Het zijn tekenen dat je ergens thuis durft te raken en vertrouwen hebt in de 
toekomst. Maar zegt Jeremia erbij: zoek de vrede voor de stad, bidt voor 
haar, want in haar vrede ligt haar vrede. ‘Vrede’  shalom staat voor een 
perfecte situatie van God, waarin alles goed en heel is. Die mogen we zoeken 
en er voor bidden. Dat geeft ons zelf ook vrede. Doe dat vanuit een hoopvolle 
toekomst, die God wil geven. We mogen ons thuis voelen in deze wereld, 
maar zijn ook pelgrims onderweg. Zoekend naar en biddend om shalom. Maar 
tegelijk vol geloof, verlangen en hoop op een toekomst van God, waarin we 
teruggevoerd zullen worden naar ons thuis: een verzoend en verlost leven 
dicht bij God in Jezus Christus. 

Om nog eens over door te praten: 
1. Herken je de spanning in het leven als christen: zal ik helemaal niet 

meedoen of mij aanpassen? 
2. Wat vind je van de derde weg van Jeremia? 
 

Bijbelstudie –  
Jeremia 29 vraagt van de ballingen om de 70 jaar van de 
ballingschap te ondergaan. Lees daar Romeinen 8:18-26 eens 
bij. Welk verband hebben deze teksten met elkaar? 

 
In beweging –  
Zoek de vrede voor de stad. Wat betekent dat voor jou? 
Hoe kun je in je straat, bij familie en vrienden, op je computer 
en smartphone, op je werk, in de kerk de vrede van God 
zoeken? Helpt het je deze vraag te stellen: waarin is deze 
werkelijkheid niet in overeenstemming met Gods 
bedoelingen? En wat kan ik eraan doen deze werkelijkheid en 
Gods bedoelingen dichterbij elkaar te brengen? 

 
Gebed –  
Bidden voor de stad is een belangrijke opdracht voor 
gelovigen. Als je gaat bidden, kijk je met Gods ogen naar deze 
werkelijkheid, naar de mensen, de samenleving, de 
schepping. Maar wat bid je dan? Waarin kan God zelf en 
kunnen wij een verschil maken? 

 
Liturgie – Uit ELB 501 
Vrede van God, de vrede van God,  
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
In Jezus' naam geef ik jou: 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
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