
Jeremia 32:1-15 

Agtergrond 

Jeremia is teen ongeveer 650 v.C. in Anatot, ’n klein dorpie sewe kilometer noordoos van Jerusalem 

gebore. Hy is in ongeveer 626 v.C. as profeet geroep en het vir meer as veertig jaar as profeet 

opgetree. Hy het gepreek teen die aanbidding van afgode, sosiale onreg en die mense se vals 

vertroue op Egipte. Hy het verkondig dat die Babiloniërs die land sal verower. Dit het gebeur in 586 

v.C. Baie van die inwoners is in ballingskap na Babilon geneem. Jeremia het teen sy sin saam met ’n 

gevlug. 

Jeremia was blykbaar ’n gesiene en wel af man.  

Inleiding 

 

In die Tategelery in Londen is daar ’n skildery van George Frederick Watts. Die titel van die skildery is 

Hoop. Al wat ’n mens sien is ’n vrou wat op ’n aardbol sit. Sy is geblinddoek in haar het sy ’n harp 

waarvan al die snare buiten een gebreek is. Die geblinddoekte vrou raak daardie een snaar met haar 

hand aan en haar hoof is daarheen gebuig met diepe aandag. Sy wag ernstig om die noot van die 

enkele snaar te hoor. Watts wou met die skildery uitbeeld dat ten spyte van swaarkry en ellende, is 

daar altyd hoop. 

Ek het onlangs van ’n tweede skildery gelees. In die skildery is daar ’n uitgebrande berghutjie. Al wat 

oorgebly het is die struktuur van die skoorsteen langs die kant van die verkoolde oorblyfsels van wat 

eens op ’n tyd die inwoners se waardevolste eiendom was. Voor die verwoeste huisie staan ’n ou 

man in skamele klere en langs hom ’n seuntjie in ’n gelapte oorpakkie. Dit is glo oupa en kleinseun. 

Die kind is ontroosbaar aan die huil. Die titel van die werk bestaan uit die woorde wat die 

kunstenaar reken die ou man vir die kind sê: “Stil maar kindjie, God is nie ook dood nie.” 

Hoop te midde van wanhoop. Dit is die boodskap van hierdie twee skilderye. En daar is hoop te 

midde van wanhoop omdat God hoop bring. 
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Dit is ook die boodskap van Jeremia se grondkoop-episode. God skep hoop te midde van wanhoop. 

1. Tyd van verkoop – nie koop nie 

In 605 v.C. het die Babiloniese ryk die wêreldmag geword. In 597 v.C. het hulle Jerusalem beleër en 

verower. Hulle het vir Mattanja, seun van Josia as koning aangestel . Sy troonnaam was Sedekia. ’n 

Paar jaar later het Sedekia in opstand gekom teen die Babiloniese ryk in die hoop en verwagting dat 

Egipte hulle te hulp sal snel. Dit het nie gebeur nie. Babilonië het opgeruk teen Jerusalem en dit 

omsingel. Jerusalem se goeie muur om die stad het gemaak dat hulle nie dadelik die stad kom 

oorneem nie. Vir ’n jaar en half kon die inwoners weerstand bied. Maar hulle is uitgehonger en het 

geen water gehad nie en moes uiteindelik die stadspoorte oopmaak in ’n poging om te oorleef. Toe, 

in 586 v.C. het die Babiloniërs die stad ingeneem, die mure om Jerusalem en ook die tempel 

afgebreek en al die belangrike inwoners weggevoer na Babilon. 

Die verhaal van Jeremia se grondkoop speel af in die tyd wat die stad omsingel was. Hyself het toe al 

vir bykans dertig jaar as profeet opgetree en telkens gewaarsku dat Israel sal ondergaan as gevolg 

van hulle volhardende sonde. In die tyd wat hulle omsingel was het hy steeds voorspel – met 

presiese detail - dat hulle die oorlog sal verloor. In die gedeelte wat ons gelees het, kon ons dit sien. 

Daar vra Sedekia spesifiek vir Jeremia hoekom hy verkondig dat Jerusalem sal val en die koning 

gevange geneem word.       

Dit was juis hierdie verkondiging wat gemaak het dat Jeremia ingeperk was. Sy optrede is as baie 

dislojaal beleef. Daarom is hy beperk tot die binneplaas van die paleiswag. Hy mag nie daar uit 

gegaan het nie. Dit lyk asof die koning so wou seker maak dat Jeremia nie voortgaan met sy stories 

van oordeel en straf nie. Hy het gedink dat daar sal die soldate hom kon stilhou en sou hy nie die 

moraal van die inwoners van Jerusalem verder afbreek met sy verloor voorspellings nie. 

Jeremia het voorgegaan met sy opdrag. Hy het woord van die Here wat tot hom gekom het 

verkondig. Dit was nie maar net dislojale en of negatiewe praatjies waarmee hy hom besig gehou het 

nie. Hy het gedoen waarvoor God hom geroep het – dikwels tot sy eie skade. As ’n mens die boek 

lees dan sien jy gou raak hoe swaar dit vir hom was. 

In hierdie tyd kry Jeremia opdrag om grond te koop. Beslis nie ’n tyd om grond te koop nie. Veral nie 

as jy binne in Jerusalem vasgekeer is deur die vyand en deur die koning in die binneplaas van die 

paleiswag ingekort is nie. Hy sou nie eens by sy eie grond – of die nuwe grond – in Anatot, sewe 

kilometer noordoos van Jerusalem kon kom nie. Veral ook nie as jy weet en verkondig dat die 

Babiloniërs die oorlog gaan wen nie. 

Die grond was ook nie ’n winskopie nie. Twee honderd gram silwer was baie geld. Veral in ’n tyd wat 

kos en water skaars was as gevolg van die vyand wat die stad omsingel. Hy sou dit sekerlik eerder 

wou bêre om kos en water te koop. 

Die rede waarom die verkoper na hom toe kom, dui juis die probleem aan. Sy neef, Ganamel, die 

huidige eienaar is finansieel in die moeilikheid. Hy moet verkoop. En as naaste familielid is dit 

Jeremia wat moet help. In Israel was die gebruik dat die naaste familie lid die grond moes koop. Met 

die eerste jubeljaar is die grond dan weer teruggegee aan die oorspronklike eienaar. Die prys is 

bepaal deur hoeveel jaar nog oor was tot die volgende jubeljaar. Al hierdie voorskrifte kry ons in 

Levitikus 25. Op die manier het die grond in die familie se besit gebly. So is armoede ook teëgewerk. 



2. ’n Tyd van hoop – nie wanhoop nie 

Jeremia voer hierdie opdrag uit. Met ongelooflike presiesheid. Die presiesheid dui op sy oortuiging 

dat hy die regte ding doen. 

Hy skryf die kontrak, plaas ’n seël daarop, laat dit deur getuies teken en weeg die silwer af.  Hy het 

selfs ’n duplikaat kontrak sonder ’n seël op gemaak. Daarna het hy die kontrakte in teenwoordigheid 

van sy Ganamel en die getuies en al die Judeërs in die binneplaas van die paleiswag aan sy sekretaris, 

Baruk gegee. Die presiesheid van sy dade word beklemtoon as ons lees wie Baruk se pa en oupa was. 

Hy was die seun van Nerija en die kleinseun van Magseja.  

Baruk kry die opdrag om hierdie dokumente in ’n kleipot te plaas. In daardie jare was ’n kleipot die 

bêreplek vir dokumente wat lank bewaar moes word. Die kleipot het verseker dat die dokumente 

nie beskadig word nie. In ons moderne tyd is daar al sulke kleipotte op gegrawe en is die dokumente 

steeds in ’n goeie toestand. 

Die vraag is: Waarom koop Jeremia die stuk grond terwyl hy moes geweet het dit is swak transaksie? 

Veral omdat ons weet dat Jeremia nie lank na hierdie gebeure nie self – alhoewel teen sy sin – na 

Egipte moes vlug. Hy kon geen voordeel uit die transaksie kry nie. Ons sou dit kon vergelyk met ’n 

Suid Afrikaanse wit man wat vandag in Zimbabwe ’n groot plaas gaan koop. Ondenkbaar. 

Jeremia gee self vir ons die rede: Daar sal weer huise en grond en wingerde in Juda verkoop word. Al 

lyk alles verlore, al verkondig hy God se woord dat alles verlore lyk, is daar tog hoop. Ja, te midde 

van hulle haglike omstandighede wat nog hagliker gaan word, is daar hoop. Daar sal weer tyd kom 

dat grondtransakies sal plaas vind.  

Al is Jeremia die draer van die boodskap van ondergang teen die vyand, is hy ook die draer van hoop. 

En die boodskap van hoop word nie maar met woorde gebring nie. Nee, veel kragtiger. Sy boodskap 

moet hy oordra deur ’n ongewone en onverwagse daad.  

Ons moet ook raaksien dat hierdie ongewone daad aan die groot klok gehang word. Dit is deel van sy 

antwoord op die vraag van koning Sedekia oor hoekom hy verkondig dat Juda die oorlog gaan 

verkondig en die koning gevang sou word. Ek kan my voorstel dat hierdie antwoord en daad soos ’n 

veldbrand moes versprei het deur die beleërde Jerusalem. Ek kan my voorstel hoe die storie van een 

na die ander vertel is: Het julle gehoor wat die profeet nou weer gedoen en gesê het? Toe die koning 

hom uitvra oor sy verdoemende stories, het hy grond gekoop? Belaglik. Ek wonder wat weet hy wat 

ons nie weet nie? 

Hoop te midde van wanhoop. Dit was Jeremia se boodskap. Jeremia se geloof het in aksie 

oorgegaan. Hy het geweet dat dit nie die einde van God se pad met sy volk is nie. Dit is veeleerder ’n 

oorbegin omdat hulle ontrou was. Daar sal weer grond, huise en wingerde verkoop word in Juda.  

So bring Jeremia ’n boodskap oor God. Oor wie en wat Hy is: ’n God van genade en vergifnis. ’n God 

wat wanhoop verander in hoop.  

3.  ’n Tyd van vashou aan God -  en nie laat los nie 

Hierdie God wat wanhoop verander in hoop, is ons God.  Dit is wat ons uit Jeremia se kooptransakie 

leer. Hierdie God wat oorbegin, tweede kanse gee, herhaalde kanse gee, dit is ons God. 



As alles donker is in die hede, is ons geneig om wanhopig te wees oor die toekoms. Maar die 

toekoms is in God se hande, en Hy belowe verlossing en seën vir sy mense. Geloof in God bring vir ’n 

mens hoop. Daar kom ’n einde aan lyding. Dit hou nie altyd aan nie. 

Jeremia se daad spreek duideliker as woorde: God het ’n toekoms vir ons. God het ’n toekoms vir 

jou. Al het jy jou vasgeloop deur jou eie toedoen, al lyk omstandighede oorweldigend. Dit is wat 

geloof is: om te midde van omstandighede, om ten spyte van omstandighede wat ’n mens 

oorweldig, met die gewone lewe voort te gaan in die vertroue dat God sy goeie werk in jou enduit 

sal voer.  

’n Mens sien dit in die gesin wat die lewe voort sit na die dood van ’n geliefde, ’n boer wat weer 

opstaan na ’n knellende droogte of verwoestende brand, in die slagoffer van ’n egskeiding wat nog 

tyd vind om na ander in nood uit te reik. Sien mense dit ook in ons lewens raak? 

Daarom is elke dag ’n tyd van vashou aan God – en nie ’n tyd om God te los nie. 

Slot 

Die twee skilderye – die van ’n harp met net een snaar en die afgebrande berghut met ’n oupa en 

kleinseun – lyk na wanhoop. Maar by God is daar altyd hoop. Al was Jeremia se kooptransakie die 

laaste in ’n lang tyd, is daar weer in Juda kooptransaksies gedoen. 

Toe die Geallieerde Magte tydens die Tweede Wêreldoorlog deur Duitsland beweeg het, het hulle 

êrens in ’n kelder op ’n boodskappie afgekom wat een van die slagoffers van die “holocaust” geskryf 

het: 

  Ek glo in die son – selfs wanneer dit nie skyn nie 

  Ek glo in liefde – selfs wanneer dit nie bewys word nie 

  Ek glo in God – selfs wanneer Hy nie praat nie 


