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5. Jeremia meegenomen naar Egypte (Jeremia 42:19-43:10) 
 
Hoe vaak komt het niet voor: we lezen een gedeelte uit de Bijbel, sluiten de 
Bijbel en lezen het nieuws en vragen ons af: wat is er veranderd in 2500 jaar? 
Deze week konden we niet om de beelden uit Afganistan heen. Al heel lang is 
dat land strijdtoneel van nationale en internationale machthebbers. Het land 
lijkt weer terug bij af. Blijf je dan of ga je weg? Als je weg kunt! En wat 
gebeurt er met je als je blijft? 
In het Juda van 2500 jaar geleden speelden dezelfde vragen. Jeruzalem was 
ingenomen door de Babyloniers. Koning Sedekia was weggevoerd en 
vervangen door gouveneur Gadalja, die vervolgens weer vermoord werd. Wat 
moesten de overgebleven Judeers doen? Ze waren bang voor een wraakactie 
uit Babel. Een andere optie was: asiel aanvragen in Egypte. 
Ze nemen een vrome stap: Ze vragen de profeet Jeremia tot God te bidden 
om raad. En wat God van hen vraagt zullen ze doen, beloven ze. Maar Jeremia 
komt met een tegendraadse profetie: Blijf in Juda. God zal met jullie zijn. God 
zal de koning van Babel gunstig stemmen. Ga niet naar Egypte. Dat zal jullie 
ondergang betekenen. Maar ze beschuldigen Jeremia van leugens en gaan 
toch naar Egypte. Ze nemen Jeremia en Baruch, zijn schrijver mee in hun 
eigen onheilsprofetie. Zo eindigt het verhaal van Jeremia. Hij is waarschijnlijk  
in Egypte in ballingschap gestorven. Maar waarin zit de hoop, het Evangelie in 
dit verhaal? Een vraag, die wij in ons leven, in de wereldgeschiedenis of in het 
leven van Jezus ook kunnen stellen. 
Het grote Evangelie zit in dit verhaal klein en verborgen. Jeremia moet bij het 
paleis van Farao stenen verstoppen. En tot de Judeeers moet hij zeggen: op 
een dag staat de troon van de koning van Babel op deze stenen. 
De God van Israel is de Giod van de wereld en de wereldgeschiedenis. Hij laat 
niet los waar Hij zich door zijn belofte aan verbonden heeft. Dat mag voor ons 
ook weer de bemoediging zijn. In een kleine verborgen plek liggen stenen als 
teken van Gods trouw. Durven wij te geloven in deze God. Op Jezus te 

vertrouwen als Hij tegendraadse dingen van ons vraagt? Opdat wij zullen 
leven omdat we ons leven durven los te laten om Hem? 
 
Om nog eens over door te praten: 
1. Het leven van Jeremia heeft geen gelukkig einde. Maar toch zit er hoop in 

het verhaal. Herken je deze spanning? 
 

Bijbelstudie –  
Lees Lukas 9:22-25 eens naast dit gedeelte uit Jeremia. 
Waarin zie je parallellen? 

 
Gebed –  
Jeremia wordt gevraagd om tot God te bidden om raad wat ze 
moeten doen. 
Heb jij dat in bepaalde gevallen ook wel eens gedaan? Heb je 
ook een antwoord gekregen? 
Waarin zou je Gods raad vandaag willen vragen? 
 
In beweging – Stenen verbergen 
Als jij hoopvolle stenen zou verstoppen: waar zou je dat doen 
en wat zouden ze voor je betekenen? Aan welke beloften van 
God houd jij je vast in moeilijke tijden? 
Zoek mooie stenen en schrijf het erop! 

 
Liturgie – Uit Kyrie - Sela 
Als onze dagen donker zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe ver het licht kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison (=Heer, ontferm U over ons) 
 
Als wij vermoeid en zoekend zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe zwaar de weg kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
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