
Klaagliedere 1:1-6 

Agtergrond 

Jeremia het vir bykans ’n half eeu as profeet opgetree. Hy is geroep as profeet in die dertiende jaar 

van koning Josia van Juda se regering, met ander woorde in 629v.C. 

Klaagliedere van Jeremia bestaan uit gedigte in die vorm van liedere. Hierdie liedere is baie kunstig 

geskryf en die eerste vier is alfabetiese gedigte waar verse met die opeenvolgende letters van die 

Hebreeuse alfabet begin.  

In die liedere kla Jeremia oor die ellende van Juda nadat hulle in 586 v.C. deur die Babiloniërs 

verslaan is. Die vyf liedere is geskryf in die tyd net na die oorlog. Sommige geleerdes beweer dat dit 

’n langer tyd na die oorlog geskryf het en dat Jeremia nie die skrywer was nie, maar iemand anders. 

Dit is moeilik om met sekerheid te sê watter standpunt reg is. 

Inleiding 

Bruce Thielemann, ’n Presbiteriaanse predikant van Pittsburgh in die VSA vertel dat een van sy 

lidmate op ’n dag vir hom die volgende te sê gehad het: “Julle predikante praat vreeslik baie oor gee. 

Gee vir ’n goeie saak. Gee om vir ander mense. Gee jou lewe oor aan Christus. Ensovoorts. Maar 

maak julle ooit seker dat mense dit regtig doen? Ek het na my eie lewe gekyk en baie om my 

rondgekyk. My gevolgtrekking is dat die Christelike godsdiens neerkom op wat ek skottelteologie  wil 

noem.” 

“Skottelteologie? Wat op aarde is dit?” Wou Bruce 

Thielemann by die lidmaat weet. Toe verduidelik die 

lidmaat: “Dink ’n bietjie wat Pilatus gedoen het toe hy 

die kans gehad het om Jesus vry te spreek. Hy het gevra 

dat hulle vir hom ’n skottel water bring en toe sy hande 

in onskuld oor die hele aangeleentheid gewas. Maar die 

aand voor Jesus die volgende dag sou sterf, het Jesus 

ook ’n skottel water geneem ... en sy dissipels se voete 

gewas. Dit is waarop skottelteologie neerkom. 

Waarvoor gebruik jy die skottel wat jy voor jou 

het?” (Uit: Die Groot storiesboek, p. 67) 

Dit is die vraag waarna ons vanoggend gaan kyk: 

Waarvoor gebruik jy die skottel voor jou? Of om 

dit anders te stel: Waarvoor gebruik jy 

godsdiens? Of: hoe lyk jou teologie 

1. Israel se skeefgetrekte godsdiens/teologie 

Jeremia – soos talle ander profete – het by herhaling vir Israel gewaarsku oor hulle godsdiens. Hulle 

was besig met ’n oppervlakkige en vormgodsdiens. Hulle het die kultiese voorskrifte soos in die Ou 

Testament voorgeskryf, nagekom. Hulle het gereeld godsdienstige feeste gehou, Sabbat gevier en 

hulle offers gebring. Maar hulle verantwoordelikhede teenoor ander volksgenote – veral die in nood, 



soos weduwees, weeskinders, armes – het hulle versaak. Hulle het mense uitgebuit en bedrieg. Hulle 

het selfs saam met God, ook ander gode aanbid. 

Telkemale het die profete hulle tot inkeer geroep. Maar hierdie waarskuwings het op dowe ore 

geval. Hulle het verkies om na die valse profete wat voorspoed en seën voorspel het te luister. Hulle 

het hulle laat troos deur die valse profete se voorspellings en voortgegaan met hulle oppervlakkige 

en vorm godsdiens. 

Hulle was oortuig dat God met hulle was. Die tempel – volgens hulle opvattings – was die bewys van 

God se teenwoordigheid in hulle midde. Die tempel was vir hulle die teken van God se sorg en seën. 

Vir hulle was die tempel die wonderlikste gebou ooit gebou en die woning van God. Daarom was 

hulle oortuig dat God nie sal toelaat dat die tempel ooit iets oorkom nie. Hulle was veilig.     

In daardie jare was die Babiloniërs die wêreldmag wat geleidelik al die nasie oorwin het. Hulle het ’n 

bedreiging geword vir Juda. Juda het met ander volke verdrae gesluit om hulle te help teen die 

bedreiging. Ook so het hulle hulle vertroue op heidense nasies in plaas van God gestel. 

In 586 v.C. het die Babiloniërs Juda verslaan. Jerusalem is so te sê vernietig en die tempel afgebreek. 

Dit was nadat die inwoners heftig teenstand gebied het. Jerusalem was ’n baie goed beveiligde stad. 

Daar was ’n muur rondom en die poorte goed beskerm. Met die Babiloniërs se aanval is die poorte 

gesluit en hulle kon nie die stad inkom nie. Die Babiloniërs het Jerusalem omsingel en oor ’n paar 

jaar se tyd uitgehonger. Die kos en water voorraad in die stad het opgeraak en later moes die 

inwoners die hekke oopmaak. 

Die kamtige bondgenote van Juda het hulle in die steek gelaat. Hulle het niks gedoen op Juda te hulp 

te snel nie. Dit is toe dat die stad vernietig is en die tempel afgebreek is. Heidene wat nie eens by die 

tempel kon kom nie, het al die heilige voorwerpe in die tempel geroof. Die muur om die stad is 

afgebreek. Baie inwoners is doodgemaak. Vrouens is verkrag. Leiers is opgehang. Mense wat wou 

vlug was so verhonger dat hulle maklik ingehaal is. Al die belangrike inwoners – leiers, rykes, 

jongmanne en vroue is weggevoer in ballingskap. 

In Babel moes hulle as slawe gaan werk. Daar het hulle swaargekry. Die wat agtergebly het – die wat 

onbelangrike was, die ouer mense, die armes het in ellende geleef. Die pad na Jerusalem was stil - 

niemand kon weer feeste hou nie. 

En dit is oor hierdie ellende dat Jeremia sy klaagliedere geskryf het. Hy huil by God oor die ellende 

van God se volk. 

Natuurlik was hierdie nie net ’n fisiese krisis vir die inwoners nie. Dit was ook ’n godsdienstige ramp. 

Hulle het gewonder hoekom God hulle in die steek gelaat het. Hulle was immers die volk van God. Sy 

tempel het sy teenwoordigheid in hulle midde gesimboliseer. Maar nou is die tempel vernietig, 

Jerusalem die godstad vernietig en hulle verslaan. 

Teen die agtergrond kom Jeremia met die antwoord op al hulle vrae: Die Here het Juda laat ly oor al 

haar sonde. Die Here het Juda gestraf oor hulle godsdiens, hulle teologie misluk het. Hulle het hulle 

diens aan God skeefgetrek. Dit het nie meer oor God gegaan nie, maar oor hulle eie behoeftes. Dit 

het gegaan oor die godsdiens wat hulle vir hulleself geskep het. Hulle het self die inhoud aan hulle 

godsdiens gegee. 



Wat was die kenmerk van die godsdiens? Dit was tot hulle eie voordeel. Die formele vereistes is 

nagekom. God was hulle versekeringspolis. Hulle troos, hulle gerusstelling. Maar die omgee vir ander 

was nie daar nie. Skottelteologie van hande in onskuld was, maar nie voete was nie. 

Daarom straf God. 

2. Moderne skeef getrekte godsdiens/teologie  

Vandag is daar ook sulke skeefgetrekte godsdiens/teologie in omloop. Kom ek noem ’n paar: 

 Voorspoedteologie: Glo net aan God en dit sal goed gaan met jou. Kerke wat leer dat 

God net voorspoed vir al sy kinders wil en daarom moet gelowiges dit net opeis. As dit 

nie goed gaan met gelowiges nie, is dit omdat hulle dit nie vra en opeis nie.  Ek lees 

hierdie week op Facebook: Vra net, die Here sal vir jou gee wat jy wil hê. Hierdie 

voorspoedteologie is ’n menslike skepping en dit gaan net oor die mens. Dit is mense 

wat hulle eie behoefte en begeerte voorspoed goddelike sanksie gee. Nêrens in die 

Bybel lees ons dat dit net goed sal gaan met Christene nie. Inteendeel, ons lees van baie 

gelowiges met wie dit nie altyd so goed gegaan het nie. Dink maar aan Paulus, Johannes, 

Stefanus. 

 

Daarmee wil ek nie sê gelowiges moet smartvrate wees wat net wil swaarkry nie.  Nee, 

ons is maar te dankbaar vir God se ongelooflike sorg in ons lewe. Maar ons aanbid nie vir 

God sodat dit goed gaan met ons nie. Ons aanbid God vir wie en wat Hy is. En wat op 

ons pad kom aanvaar ons met grasie en leef in God se genade. 

 

 Kerkteologie: Hier is die kerk op die voorgrond. So asof alles in ons verhouding net oor 

die kerk gaan. So asof die doel van alles net die kerk is. Hoe voller die kerk, hoe beter. 

Hoe meer by die kerk gebeur hoe beter. Hoe meer lidmate hoe beter. Hoe ryker die kerk 

hoe beter. En dan gewoonlik word die klem net op die mense binne die kerk geplaas. Die 

kerk is dan ’n groepie wat mekaar lekker warm broei en almal buite die kerk veroordeel. 

 

Die probleem is dat die kerk die klem ontvang, maar dat die rede vir die kerk se bestaan 

vergeet word. Die kerk se roeping is om gestuurdes te wees. Die kerk moet God se werk 

voortsit. Die kerk moet God se koninkryk laat kom. ’n Bekende teoloog het gesê: Die 

kerk bestaan vir sy nie-lede. Die kerk is die voertuig waarbinne die gelowiges in die 

wêreld reis. Die kerk moet uitreik na die ganse wêreld. Die kerk is belangrik, mits ons ons 

roeping as gestuurdes verstaan. 

 ’n Eksklusiewe teologie: Dit is wanneer gelowiges ander wil uitsluit. Net ander wat soos 

hulle is, is welkom. Andersdenkendes word uitgeskuif. Anderskleuriges word weggewys.  

Anderstaliges is nie welkom nie. Mense met ander seksuele oriëntasie word verwerp. 

Sondaars word veroordeel. Selfs sosiale status, politieke keuses, geslag of ouderdom 

word as rede vir uitsluiting aangewend.  

Godsdiens is diens aan God. En God sluit almal in. Dink maar net hoeveel keer het Jesus 

bemoeienis gemaak met mense wat verstoot was – tollenaars, melaatses, Samaritane, 

prostitute, duiwel besetenes. Ons mag niemand uitsluit nie. 



 ’n Gemaksteologie: Hier gaan dit oor die mens se voorkeure. Godsdiens op ons terme. 

Dit waarmee ons gemaklik is en wat by ons behoeftes inpas. Solank daar net nie eise aan 

ons gestel word nie. Solank dit net nie opoffering en moeite en koste meebring nie. So 

word daar eintlik maar net ’n godsdienstige sousie oor ons eie behoeftes en planne 

gegooi en word ons gewete darem gesus. Dale Cambell het die skeefgetrekte godsdiens 

beskryf: “Baie mense maak met godsdiens soos ander met ’n bus maak: Hulle maak slegs 

daarvan gebruik as dit in hulle rigting gaan.”  Maar weereens ’n menslik gemaakte 

godsdiens. 

 

 Sosiale godsdiens:  Dit is wanneer ons totale godsdiens opgaan in diens aan die naaste. 

Met ander woorde, die horisontale band met mense word die bepalende faktor en die 

vertikale band met God verdwyn. Dit gaan net oor liefde vir ander en nie oor liefde vir 

ander wat gegrond is in liefde vir God nie. 

 

Natuurlik is diens in ander ’n belangrike faset van ons godsdiens en teologie. Ferdinand 

Deist het geleer: “Min dinge is so leeg soos ’n godsdiens wat net uit godsdienstige 

gebare bestaan sonder ’n genadige gesindheid teenoor jou naaste.” Maar die basis 

daarvan moet ons liefde vir God wees. 

 

Daar sal nog meer voorbeelde wees van mensgemaakte godsdiens/teologie. Moderne 

weergawes van waarvoor Juda gestraf is. 

3. Die ware godsdiens/teologie 

Wat is die godsdiens/teologie wat God van ons vra? 

Ek wil drie hoekpale aandui. Amper soos ’n kampie waarbinne ons God kan aanbid. Dit is drie 

kenmerke van ’n ware godsdiens. 

 God – dit gaan oor God.  En oor niks en niemand anders nie. Oor dit wat God is en wat 

God gee en wat God vra. Godsdiens en teologie is maar net ons reaksie op God. 

 Dit gaan oor God wat mense begenadig. Sondige mense wat uit hulle ellende geruk 

word. Sonder dat hulleself iets kan doen. Sonder dat hulle dit verdien. Mense wat 

begenadig word. 

 Dit gaan oor God wat begenadigde mense uitstuur. Ons word gestuur om te lewe – 

onder die genade van God te lewe en almal rondom ons met God se genade aan te raak. 

Gestuurdes met God se gesag. Gestuurdes wat God se liefde in hulle eie lewe ervaar en 

daarom onvoorwaardelik lief het. Om gehoorsaam te wees as gestuurdes is ons reaksie 

op God, ons dankie-sê vir God wat ons begenadig het. Dit is nie die voorwaarde vir ons 

godsdiens nie. 

 

Ek was onlangs by ’n geleentheid waar ’n jong dominee, Jana de Lange opgetree het. Net so 

terloops: sy is die kleindogter van ds. Piet van der Merwe. Sy het onder andere gesê: Dit gaan oor 

my, jou. Maar dit gaan glad nie oor my, oor jou nie. 

 



Ek wil dit van toepassing maak op godsdiens/teologie. In ’n ware godsdiens gaan dit oor ons. Maar 

dit gaan glad nie oor ons nie. Dit gaan oor ons omdat ons begenadig en gestuur is. Dit gaan nie oor 

ons nie want dit gaan oor God wat begenadig en stuur. 

 

Binne hierdie drie hoekpale moet ons leef en moet ons geloofsvorming plaasvind. William Booth het 

gesê: “As jou godsdiens jou nie verander nie,  moet jy dink om jou godsdiens te verander.” 

 

Jeremia sluit sy klaaglied af met ’n smeekgebed: “Bekeer U ons tot U, Here, dat ons bekeer kan wees, 

gee ons weer die bestaan van vroeër.” Hierdie is ’n skuldbelydenis. ’n Terugkeer na God. ’n Verlange 

na God en ware godsdiens.  

 

Dit kan ook maar ons gebed wees vanoggend. Ons is ook maar besig om ons godsdiens te verander 

na ons behoeftes. Kom ons bid ook: “Bekeer U ons tot U, Here, dat ons bekeer kan wees, gee ons 

weer die bestaan van vroeër.” Kom ons erken ook ons skuld. 

 

Slot 

 

Skottelteologie: Hande was in onskuld of voete was in liefde? Wat maak ons met die skottel? 

 

Valse godsdiens is menslike skeppings waar die mense se behoeftes voorop gestel word. 

Ware godsdiens gaan oor God wat mense begenadig en stuur.   

  

 

 

 

 

 

 


