
 

Jeremia 32:1-25 
 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.   

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Papier en pennen/potloden/stiften voor vraag 4.       

• Materiaal om het filmpje van abcvanhetgeloof.nl te bekijken.  

• Plakbriefjes voor de slotopdracht.  
 

Opening  

• Te lezen Bijbelgedeelte: 
✓ Jeremia 32:1-25  

• Tweede suggestie:  
✓ Hebreeën 11  

• Suggesties om te zingen:  
✓ Psalm 85:1  
✓ Psalm 27:7  
✓ Nooit kan ’t geloof teveel verwachten  
✓ God is getrouw  
✓ Ik geloof in God de Vader  

• Dankpunten:  
✓ Voor Gods beloften.  
✓ Voor het lijden en sterven van Jezus Christus.  

• Gebedspunten: 
✓ Dat twijfelende jongeren zekerheid mogen vinden in Gods beloften.  
✓ Om meer geloof, persoonlijk en in de gemeente.   
✓ Voor het volk Israël.  

 

Doelstelling  

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende twee kernvragen 

beantwoorden:  

1. Wat is geloof? 

2. Welke rol spelen geloof en twijfel in jouw leven? 

 

Alternatieve startopdracht 

• Begin deze avond met ‘e’ of ‘f’ van vraag 5.  

• Nodig een gemeentelid uit om iets te vertellen over de rol van het geloof in zijn/haar leven.  
 

 



 

Achtergrondinformatie bij Jeremia 32:1-25 

Vers 1-5 
In het tiende regeringsjaar van koning Zedekia (587 v.Chr.) komt dit Woord van de Heere tot 
Jeremia. Ook het regeringsjaar van koning Nebukadnezar wordt toegevoegd. Het geeft de 
nauwe verbinding aan tussen die twee koningen, want op dit moment belegerd het leger van 
Babel de stad Jeruzalem. Deze belegering heeft ongeveer een jaar geduurd en eindigde met 
de inname en verwoesting van Jeruzalem (zie Jer.39). Korte tijd is de belegering onderbroken 
geweest omdat farao Necho in opstand kwam tegen Babel (zie Jer.37:5).  
Terwijl de Babyloniërs Jeruzalem ingesloten houden, houden de Jeruzalemmers Jeremia 
ingesloten. Toch blijkt deze onvrije man de meest vrije te zijn vanwege het Woord van de 
Heere dat hem bereikt. Jeremia’s vrijheid is beperkt: hij mag de binnenplaats en de daarbij 
horende bijgebouwen van het koninklijk paleis niet verlaten. Wel heeft hij de vrijheid om bezoek 
te ontvangen, zoals in v.7 blijkt. De reden van Jeremia’s opsluiting is zijn prediking. Koning 
Zedekia was niet blij met deze boodschap. Jeremia verkondigde dat Jeruzalem in de handen 
van de koning van Babel zou vallen. De stad zal ingenomen worden en de koning zal 
weggevoerd worden naar Babel. De koning zal de machtige Nebukadnezar zelf ontmoeten. 
Ook mocht Jeremia zeggen dat de Heere wel weer naar koning Zedekia zou omzien. Maar 
dan moest hij wel de waarschuwing ter harte nemen om niet tegen de Babyloniërs te strijden.  
 
Vers 6-15 
In zijn gevangenschap spreekt de Heere tot Jeremia. Hij vertelt hem dat zijn neef komt om 
hem een akker te verkopen. En zo gebeurt het inderdaad. Jeremia ziet hierin de bevestiging 
van de Heere om ook daadwerkelijk te doen wat zijn neef hem vraagt. Zijn neef Hanameël is 
de zoon van Sallum, de broer van Jeremia’s vader Hilkia. Hij woont in Anatoth, de plaats waar 
ook Jeremia’s familie woont. Anatoth is op dit moment al bezet door Babel. In Jer.12:6 lees je 
dat ook Jeremia’s familie tegen Jeremia opstond vanwege zijn boodschap. Toch weet deze 
neef Jeremia op dit moment te vinden om hem een vraag voor te leggen. Hanameël wil zijn 
akker verkopen, waarschijnlijk omdat hij geld nodig heeft (om te overleven). Jeremia is de 
eerste losser (zie Lev.25:25-32 en ook Ruth 3). Hij kan ervoor zorgen dat de akker in de familie 
blijft door de akker van zijn neef te kopen. Jeremia weet dat het de opdracht van de Heere is 
om te doen wat zijn neef vraagt. Het geld – 17 zilveren sikkels, dat is ong. 200 gram zilver – 
wordt afgewogen en onder het oog van twee getuigen wordt het koopcontract in tweevoud 
opgesteld en ondertekend. Het ene koopcontract wordt verzegeld, het andere contract is 
‘open’ en dus leesbaar voor iedereen. Deze beide koopcontracten geeft Jeremia aan Baruch, 
zijn secretaris (zie Jer.36:4 en 45:1-5). Nadrukkelijk worden de getuigen nog eens genoemd, 
iedereen ziet wat er gebeurt. Van de Heere krijgt Baruch door de mond van Jeremia de 
opdracht om deze beide contracten op te bergen in een aarden vat, zodat ze lang en goed 
bewaard zullen blijven. We kennen uit de archeologie zulke aarden kruiken als opbergplaatsen 
voor boekrollen. Na deze ‘symbolische handeling’ volgt de betekenis van dit alles, v.15: de 
Heere belooft dat er weer huizen en akkers en wijngaarden in dit land gekocht, bewoond en 
bebouwd zullen worden. Jeremia heeft in geloof deze akker gekocht, de akker is bezet gebied! 
Maar Jeremia gelooft vast dat de Heere Zijn Woord waar maakt en ervoor zorgen zal dat het 
land weer bewoond zal worden.  
 
Vers 16-25 
Het is voor te stellen dat Jeremia zich wel afgevraagd heeft wat de betekenis en bedoeling van 
dit alles is. Misschien is hij wel gaan twijfelen – zie v.25. In ieder geval gaat hij hiermee naar 



 

de Heere toe. We lezen in deze verzen een gebed van Jeremia. Het gebed begint met 
lofprijzing (v.17-19). De Heere HEERE (de Verbondsgod) is de Schepper van hemel en aarde. 
Voor Hem is niets te wonderlijk. De zin ‘met grote kracht en uitgestrekte arm’ doet terug denken 
aan de verlossing uit Egypte (zie ook v.21). God is een God van goedertierenheid, vol 
goedheid die geworteld is in het verbond. Duizenden – dat is: velen – ontvangen de blijken 
van Zijn goedertierenheid. Tegelijk is de Heere ook die God die de zonden niet door de vingers 
ziet, maar doorrekent in de geslachten. Vaak zie je het gebeuren dat kinderen verder gaan in 
de zonde van hun ouders. Slecht voorbeeld doet slecht volgen. Het is een waarschuwing voor 
ouders! God is groot en almachtig, Hij is de Heere van de legermachten. Hij heeft alle macht, 
in hemel en op aarde. Zijn daden getuigen daarvan. De Heere ziet alle mensen en weet wat 
ieder nodig heeft. Hij geeft wat een mens verdient. Wie naar Gods wet leeft, wie naar Hem 
luistert, ontvangt genade. Maar wie zich moedwillig van God en Zijn wet afwendt, zal Gods 
toorn ontvangen. Met deze woorden met Jeremia de Heere groot.  
Dan spreekt Jeremia over de wonderen die de Heere Zijn volk betoond heeft. Hij heeft hen 
bevrijd uit Egypte (v.20-22). De mensen weten er nog van, ze spreken over de grote Naam 
van de Heere. Hij is een God die redt! Het beloofde land heeft Hij het volk gegeven. Een land 
vol overvloed: vloeiende van melk en honing.  
Maar dan de reactie van het volk. Inderdaad zijn ze in het beloofde land gekomen. Maar… ze 
hebben niet naar Gods wet geluisterd, ze zijn Zijn stem niet gehoorzaam geweest. En daarom 
is dit kwaad gekomen, belijdt Jeremia. Het is verdiend, dit beleg van Jeruzalem, de 
ballingschap, de verwoesting van de tempel. Het is vanwege onze zonden! Jeremia wijst de 
Heere als het ware op de legers rondom de stad: de belegeringswallen die de Babyloniërs 
bouwen om in de stad te kunnen komen, de strijdende soldaten, de ellende van honger en 
pest in de stad. ‘Heere, U ziet het toch. Wat U gezegd hebt, is gebeurd.’ En dan komt daar die 
vertwijfelde vraag, v.25: ‘toch hebt U gezegd dat ik die akker moest komen, terwijl dit allemaal 
gebeurt. Waarom?’  
 
In de verzen die volgen, krijgt Jeremia van de Heere antwoord. Inderdaad is voor de Heere 
niks te wonderlijk, v.27. Wat Jeremia ziet gebeuren zal ook gebeuren: het volk zal weggevoerd 
worden naar Babel. En het is vanwege hun zonden, het is hun eigen schuld. Maar… er komt 
nog meer. De Heere is de Verbondsgod. Hij houdt getrouw Zijn Woord! Even zeker als de straf 
zal komen, net zo zeker zal er een verandering komen. De Heere brengt het goede over Zijn 
volk, v.42. En die akker die Jeremia kocht is er een teken van: er zúllen weer akkers gekocht 
worden, v.43-44. Want de Heere zal een omkeer brengen in hun gevangenschap!  
Dat is een wonder van genade. Het volk verdient de straf, maar God betoont – door de straf 

en het oordeel heen – opnieuw Zijn genade. Het volk zal terugkeren in het beloofde land. Zodat 

daar, eeuwen later, de Messias geboren zal worden. In Hem zie je bij uitstek dat God genadig 

wil zijn voor mensen die straf verdienen. 
 

De brug naar jongeren  

De opdracht die Jeremia kreeg was in zijn situatie eigenlijk heel vreemd. Jongeren kunnen in 
hun leefwereld het christelijke geloof eveneens vreemd vinden. Waarom zou je geloven in de 
God van de Bijbel? En wat is geloven eigenlijk? Probeer dit op deze avond duidelijk te krijgen, 
met in je achterhoofd deze vragen van jongeren.  
Voor de jongeren die serieus met deze dingen bezig zijn, kunnen juist vragen rondom geloof 
en twijfel leven. Hoe weet ik of mijn geloof echt is? Geef ook ruimte voor deze vragen en ga 
het gesprek hierover aan.  



 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  
Met deze opdracht zit je middenin het Bijbelgedeelte. De lijn naar Jeremia 32 is makkelijk 
gelegd. Ga vanuit deze opdracht dan ook snel verder met vraag 1.  
 
1.  

a. Jeremia is gevangen genomen omdat zijn prediking de koning niet zinde.  
b. Jeremia krijgt bezoek van neef Hanameël. Zijn neef zal hem vragen op te treden als 

losser en zijn akker te kopen. De akker ligt echter in bezet gebied en is op dit moment 
dus helemaal niet beschikbaar. Bovendien zit Jeremia in de gevangenis en staat de 
ballingschap voor de deur. Toch moet Jeremia van de Heere deze akker kopen, en wel 
omdat de Heere hiermee laat zien dat het volk eens weer in het land zal wonen. God 
zal Zijn volk terugbrengen en dan zullen er weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht 
worden.  

c. Jeremia looft de Heere. Hij vertelt wat de Heere allemaal gedaan heeft. Hij noemt eerlijk 
de huidige situatie, de moeite en het verdriet van dit moment. Hij pleit op Gods macht 
en vraagt om Zijn leiding.  

2.  
a. Jozef, Petrus, Paulus.  
b. Ook Jezus werd niet geloofd, niet begrepen door Zijn volk. Ook Hij werd onschuldig 

gevangen genomen. Je kunt zeggen dat Jeremia hier een type van Christus is.  
c. Persoonlijk.  
d. Persoonlijk.  

3.  
a. Een losser is een familielid (het meest nabij staande familielid) dat in geval van nood 

voor jou moet zorgen. Zo moet hij het land dat jou toebehoort, voor jou kopen. Denk 
aan Boaz die voor Naomi en Ruth het land van Naomi’s familie kocht. Ook trouwde hij 
met Ruth, om zo te zorgen dat de familielijn door zou gaan.   

b. Eigen antwoord.  
4. –  
5.  

a. Geloof is vast en zeker. Het gaat om geloof in God zoals deze Zich in Zijn Woord 
openbaart. Geloof kun je niet bewijzen of begrijpen. Toch is het een zekerheid.  

b. Persoonlijk.  
c. Om met hen mee te lopen. Ze willen je als het ware aanmoedigen. Ze wijzen je op 

Christus, die de Voorloper is.  
d. Dat Hij het al voor mij gedaan heeft. Dat het bij geloof er niet op aankomt of ik het 

volhoud, maar dat Christus het voor mij zal voleinden, voltooien.  
e. –  
f. –  

6. De belofte dat er een einde komt aan de ballingschap en dat het volk opnieuw zal wonen 
in het beloofde land. Dan zullen er weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden 
omdat het volk er dan weer zal leven.  

7. Zie voor verschillende manieren om de stellingen te bespreken de didactische tips voor 
leidingdeel 1.  

 


