
Jeremia 31:27-34 

Agtergrond 

Jeremia het vir bykans vyftig jaar – vanaf 629 v.C. – as profeet opgetree. Aanvanklik het hy die 

oordeel van God oordeel van God oor Juda verkondig. Dit het waar geword met die oorwinning van 

die Babiloniërs oor Juda in 586 v.C. Daarna het hy hoop en troos aan die volk verkondig. Die paar 

verse wat ons vanoggend lees is ’n goeie voorbeeld daarvan. Hoofstuk 31 vorm deel van die Boek 

van vertroosting in Jeremia. 

Die paar verse wat ons lees kan in twee dele ingedeel word. Dit is vers 27 tot 30 en 31 tot 34. Elke 

deel begin met die woorde Daar kom ’n tyd... In die verse is God aan die woord deur sy profeet. Let 

gerus op hoeveel keer lees ons die woorde: So sê die Here.   

Inleiding 

Marghanita Laski is in Engeland gebore uit ’n bekende Joodse familie. Sy 

was ’n joernalis, skrywer, dikwels deel van paneelbesprekings op die 

radio en het in radiodramas gespeel. Sy was een van die bekendste 

sekulêre humaniste. Kort voor haar dood in 1988 het sy in ’n oomblik van 

verrassende openhartigheid tydens ’n televisie onderhoud verklaar: “Wat 

ek julle Christene die meeste beny, is dat julle glo in ’n God wat vergewe. 

Ek het niemand by wie ek kan hoop om kwytskelding van my oortredings 

te kry nie.”     

’n God wat vergewe - dit is presies wat Jeremia vir ons leer van God in 

hierdie klompie verse waar hy met ’n boodskap van hoop en troos na Juda en Israel kom.  

Hierdie sinnetjie – ’n God wat vergewe – kan nogal vreemd voorkom as jy die boek Jeremia van voor 

af gaan deur lees. In die eerste deel van Jeremia is God juis nie die God wat vergewe nie. Hy is die 

God wat straf. Selfs in die verse wat ons gelees het word gesê God ruk uit en breek af, Hy slaan plat 

en vernietig, Hy bring rampe.  

Kom ons kyk na die verhaal. 

1. ’n God wat uit ruk en breek, plat slaan en vernietig, rampe bring 

Jeremia het vir jare die inwoners van Jerusalem en Juda gewaarsku teen hulle oppervlakkige 

vormgodsdiens. Hulle het die uiterlike eise van God nagekom. Hulle het al die godsdienstige feeste 

gevier en selfs offers gebring. Maar ongelukkig het hulle mekaar – en veral die armes – uitgebuit. 

Daar was nie sprake van ’n ware en egte godsdiens nie. 

Ongelukkig het die inwoners hulle nie gesteur aan Jeremia nie. Hulle het verkies om die valse profete 

wat voorspoed en God se seën voorspel het, te glo. God het die straf wat Hy deur sy profeet Jeremia 

voorspel het laat waar word.  In 598/7 v.C. moes Jerusalem oorgee aan Babilonië. Koning Jojakin en 

’n klomp inwoners is weggevoer na Babilon. Saam met hulle is die heilige voorwerpe in die tempel 

weggeneem. Nebukadneser, die koning van Babilon het vir Sedekia goewerneur in Jerusalem 

gemaak. 



Ten spyte van wat gebeur het, het die inwoners steeds na die valse profete geluister. Geestelike 

meerderwaardigheid het kop uitgesteek by die inwoners wat agter gebly het. Hulle het gedink hulle 

is beter as die wat weggevoer is. Hulle is immers deur God gespaar en nie gestraf nie. Hulle het selfs 

aanhou glo dat dit gou beter sal gaan. Jeremia het aangehou om hulle te waarsku. Maar steeds het 

hulle nie hulle bekeer nie. Die gevolg was dat die Babiloniërs in 586 v.C. hulle weer aangeval het, die 

stad en tempel afgebreek het en nog meer mense weggevoer het. 

Die volk Juda het die straf beleef as onregverdig. Kyk maar na wat vermoedelik ’n spreukwoord in 

daardie tyd was: Die Vaders het groen druiwe geëet, en die kinders se tande het stomp geword.  

Hulle het gevoel hulle word gestraf vir hulle voorgeslagte se oortredings.  

Dit was God se straf. God wat  uit ruk en breek, plat slaan en vernietig, rampe bring.  

2. God wat bou en plant 

Natuurlik het die gebeure Juda tot stilstand geruk. Hulle was in ’n bestaanskrisis. Baie mense is 

doodgemaak. Die wat agter gebly het in Jerusalem het honger gely in die afgebreekte stad. Die wat 

weggevoer het was slawe in heidene se diens. Een van hulle krisisse was hulle verhouding met God. 

Hulle het altyd geglo hulle is die volk van God. Maar nou het God hulle in die steek gelaat. 

In die tyd maak God Homself bekend as die God wat vergewe. Deur Jeremia kom Hy met ’n 

boodskap van hoop en troos.  Dieselfde God wat  uitgeruk en gebreek het, plat geslaan en vernietig 

het, rampe gebring het, gaan weer bou en plant. 

Let op hoe hierdie herstel van Juda en Israel beskryf word. Juda en Israel sal weer vol word van 

mense en diere. In die Hebreeus word die woord saad hier gebruik Dit laat die gedagte van 

vrugbaarheid. Dit sal weer goed gaan in die land. Daar sal weer voorspoed wees. 

Hierdie bou en plant word beskryf as ’n nuwe begin. Daar kom ’n tyd... Dit impliseer dat die ou tyd 

verby is. Die tyd van straf en swaarkry is verby. God gaan van voor af begin met sy volk. 

Hierdie oor begin, hierdie nuwe tyd word beskryf as ’n nuwe verbond. Die verbond – kom ons sê 

maar die ou verbond – was die ooreenkoms wat God met Abraham gesluit het. Volgens die verbond 

het God Israel gekies as sy volk en sou Hy vir hulle sorg. Dit het God ook gedoen. Deur die 

geskiedenis het God sy kant van die verbond nagekom. Hy was getrou. In die tyd van Abraham, Isak 

en Jakob, in die tyd in Egipte, tydens die uittog uit Egipte tot in die beloofde land, in die beloofde 

land – God het gesorg. 

Deel van die verbond was dat Israel die volk van God moes bly. Hulle moes getrou bly aan God. Hulle 

moes dit doen deur die verbondswet – die Tien gebooie – te gehoorsaam. En dit is waar die 

probleem gekom het. Ten spyte van God se getrouheid was Israel ontrou. 

Maar nou kom God met ’n nuwe verbond.  In die nuwe verbond sal die God se woord in die harte 

van sy mense geskryf wees en in hulle gedagtes vasgelê wees. God sal weer hulle God wees en hulle 

sal weer sy volk wees. Kyk hoe beskrywend word dit verduidelik: ’n Man sal nie vir sy broer of 

buurman hoef te herinner dat God hulle God is en hulle sy volk nie. Almal sal dit weet. Niemand sal 

iemand anders moet herinner om God te dien nie – almal sal dit weet en doen. God sou weer ’n 

nuwe verhouding met sy volk tot stand bring. 



Hierdie nuwe verbond is moontlik omdat God hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle 

sondes dink nie.  God vergewe. God bly getrou – al is sy volk ontrou. 

Dink vir ’n oomblik aan die troos en hoop wat dit vir Juda in hulle situasie moes bring. Verslae en 

moedeloos, in ’n bestaanskrisis, in twyfel oor God – en hulle hoor by Jeremia die profeet dat God sê 

Hy vergewe hulle; Hy vergeet hulle sondes; Hy gaan oor begin met hulle. Hy gaan weer hulle God 

wees en hulle sy volk. Wat ’n hoopvolle boodskap; wat ’n troos. 

Die wonderlikste van alles is dat God die Èen is wat optree. Hy neem die inisiatief. Hy gryp in. Hy 

begin van vooraf. Juda kon niks doen nie. Hulle situasie was haglik. Maar God tree op. Hy bly getrou 

– al was hulle ontrou. Hy vergewe – al is hulle skuldig. Hy vergeet al hulle sondes. 

Voorwaar ’n God wat bou en plant. ’n God wat vergewe.    

3. Ons glo in ’n God wat vergewe 

Jeremia vertel die verhaal van God wat Juda gestraf het vir hulle ontrouheid maar gretig was om 

hulle te vergewe. Hy het vir hulle in hulle benarde situasie weer hoop en troos gebring.  Hy het weer 

oor begin met hulle. 

Dit is waarna Marghanita Laski gesmag het. ’n God wat haar oortredings vergewe. 

Dit is wat ons het. Ons God vergewe ons oortredings. 

Eintlik is die verhaal van Juda waarvan ons in Jeremia lees, maar die verhaal van die mensdom.  Die 

mensdom wat sonde en ongehoorsaamheid gekies het – teen God gekies het – en God wat vergewe 

en oor begin. God wat ’n nuwe verhouding met mense skep. 

Dit was die verhaal van die verbond met Abraham. Dit was die verhaal van die nuwe verbond. Dit is 

die verhaal van Jesus Christus. God wat sy Seun na die wêreld gestuur het om mense se ontrouheid 

te vergewe; om oor te begin met mense.  

Dit is die verhaal van ons daaglikse lewe. God wat ons vergewe. God wat oor begin met ons. 

Die bekende Koos du Plessis gee dit baie goed weer in sy Gebed: 

 Elke afdraai paadjie ken ek 

 Elke keer het ek verdwaal 

 Elke keer het U my iewers kom haal 

 

Wat ’n troos en hoop om aan vas te hou. Elke dag maak ons foute. Elke dag faal ons. Elke dag vat ons 

afdraaipaadjies en verdwaal ons. Maar elke dag kom haal God ons iewers. Bring Hy ons terug. Elke 

dag vergewe Hy en vergeet Hy ons sondes. Elke dag begin Hy weer van voor af met ons. 

 

Dit is ons God. 

 

Slot 

 

Ek wil afsluit met die woorde van Klaagliedere (van Jeremia) 3:22-24 

 Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; 



 Daar is geen einde aan sy ontferming nie, 

 dit is elke more nuut. 

 Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, 

 Daarom hoop ek op Hom.   

 

 

 


