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Skriflesing  : Jeremia 32:1-3a, 6-15  29 September 2013 
 
Tema: Ek weet darem nou nie…    
 
Preek   : 
 
Geskiedkundige agtergrond: 
 
Jeremia is in 650 vC gebore in Anatot, 7km Noord Oos van Jerusalem. Op 24 jarige 
ouderdom is hy geroep tot profeet en hy sou sy roeping vir 40 jaar, nie net ‘n 2 jaar termyn 
nie, uitleef.  Hy het na die val van Jerusalem in 586 vC moontlik nog 10 jaar geleef. Hy het 
waarskynlik so 84 jaar oud geword. 
 
Gedurende Jeremia se leeftryd, was die Egiptenare, die Assiriese Ryk en die Babiloniese 
Ryk die sterk rolspelers wat die kitaar geslaan het.  
 
Die Noordelike Ryk, Israel, is reeds 100 jaar tevore deur Assirie ingeval en weggevoer, In 
605 vC, Jeremia 45 jaar oud, word Babilonie die nuwe wereldmag en in 597 vC, 8 jaar 
later, neem hulle Jerusalem in en stel Mattanja, Josias se seun, as koning aan. Sy 
troonnaam was Sedekia. Nou was Jeremia 53 jr oud.  
 
Sedekia kom in opstand teen Babilonie, hopend Egipte sal help. Strategies maak Sedekia 
en sy raadgewers ‘n groot fout, en die uitkoms is  dat Jerusalem verwoes word en die 
mense van Juda word ‘n jaar later deur die Babiloniers in ballingskap na die einste Egipte 
weggevoer.     
 
Sedekia was baie ongemaklik met Jeremia omdat hy hierdie “ondergang” van Jerusalem, 
Sedekia natuurlik ingesluit, voorspel het. Jeremia vertel hom toe van sy neef Ganamel wat 
hom besoek het nadat hy wat Jeremia is, so openbaring gehad het dat sy neef sou kom. 
Sy neef het toe ook gekom en daarin moes Sedekia bloot net hoor dat Jeremia die 
geloofsonderskeidende gawe uitgeleef het en oor sekere sake nie kon stilbly nie. Dit het 
die val van Jerusalem en Sedekia ingesluit.  
 
Ganamel se besoek aan Jeremia bevestig bloot wat Jeremia as openbaring van God 
ontvang het, daarom neem Jeremia die besoek en gepaardgaande versoek van sy neef 
baie ernstig op.    
 
Ganamel se versoek aan Jeremia is om eersg. se grond in Anatot te koop. (Lev.25 as 
verwysing na die “koop-wet”). Dit is nou 7km van ‘n Babilonies besette eertydse 
Jerusalem!!! Ek dink al wat eiendomsagent is sluk byna hulle kleintongetjies in toe hulle 
hoor wat Jeremia oorweeg. Jou area is baie sleg, en as jy koop, koop asb ver onder die 
markprys!!! Area, area, area as jy koop man!!! 
 
Die koop van die Anatot-grond sou teen alle gesonde logika in gedoen word. Jeremia sal 
waarskynlik nooit die vrug en die gebruik van Anatot geniet nie aangesien die Babiloniese 
besetting onbepaald kan voortgaan. (Volgens die boek Nehemia het die herstel eers 
ongeveer 150 jaar later plaasgevind gevolglik dat Jeremia nooit persoonlik in die gebruik 
en voordeelvan die grond sou deel nie)  
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Jeremia moet nou skielik sy woorde omsit in dade. Jeremia, glo jy in dit wat God vir jou sê 
en belowe.: 

 Talk is cheap but …. 

 Put your money …. 

 Ds, julle praat darem maklik oor vertrou, maar hoe getuig jou lewe van vertroue as 
jy ….. 

 
En Jeremia koop die grond. Jeremia is oortuig dat dit is wat God wil hê dat hy moet 
doen, en hy doen dit.  
 
Die ruilmiddel was afgeweegde silwer aangesien munte eers later sou kom. Wanneer die 
koop as ernstig beskou is, was daar in daardie tyd 2 kontrakte opgestel. 1 Vir gebruik en 
die ander 1 in ‘n geseëlde kleipot. Die geseëlde kleipot was die kontrole sou die 
gebruikskontrak wegraak, mee gepeuter word en dan onder dispuut kom. 
 
Die erns van Jeremia se geloof word deur die deeglikheid van die transaksie bevestig. Die 
kleipot en die prys was markprys, nie ‘n halfprys bargain nie. Jeremia laat hom nie verbind 
aan ‘n bolangse, halfhartige en “goedkoop” platvallende transaksie nie. Jeremia laat hom 
ook teen homself beskerm deur hierdie deursigtige en permanente kontrak. Deur dit 
publiek te maak (lees van die talle getuies wat ingeroep is), verbind hy homself breër as 
net ‘n woonkamer gesprek. As jy die eerste keer kies om die Comrades te gaan hardloop, 
sê dit vir baie mense, dan is die omdraai net moeiliker). 
 
Toe Jeremia in vs 25 tog in sy menslikheid oor die sin van die transaksie wonder, het God 
se beloftes van ‘n toekomstige herstel hom tot rus gebring. Lees gerus Jer.32:26 en 33:1-
3   
  
Jeremia se geloof bly toe nie by ‘n praat-geloof nie, maar DOEN toe. 
 
Jakobus in sy brief praat oor geloof en dooie geloof. Geloof sonder dade is dood. ‘n 
Gepratery  sonder doen is dood. 
 
Aktualiseer. 
 
Wat maak ek en jy as God ons roep en die wigte en teenwigte laat my kom by “aikona” of 
“Ek weet darem nou nie”? 
 
Ons eie integriteit kan ons in die steek laat, daarom moet ons toelaat dat die integriteit van 
God ons insuig! 
 
Afsluit: 
“Vasgeloopte” situasies kan ons vlag laat hang. 
Roeping lyk soms na ‘n onmoontlike opdrag 
 
As ons praat oor geloofsmoed, dan beteken dit om God op Sy Woord te neem, en 
daarvolgens te lewe. 
 
Doop: By die doop word God se onvoorwaardelike en onverskrokke liefde vir ‘n jong baba 
gevier en aan vasgehou. God verbind hom aan ‘n kind wat ook met “‘n magsbehepte 
Babilonie” om hom sal moet leer leef. Sommige siniese jongmense wil nie kinders hê nie 
want die moderne “Babiloniese Ryke” is te veel of te groot. “Ek weet darem nou nie…” 
blokkeer soms die geleenthede wat god vir ons uitsit. 
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Laat ons helderste logika tog maar liewer nie altyd die laaste sê hê nie, maar laat God 
liewer die laaste woord spreek. Jeremia het God maar eenvoudig net op Sy woord 
geneem. Dit was genoeg. Dis vandag nog genoeg.  
 
Ons betree ‘n nuwe/volgende seisoen van leierskap en gemeente-wees en laat ons maar 
aanhou luister na wat God sê en belowe. Laat ons nog meer moeite doen om  te luister 
wat God op die agenda vir ons doen en late sit. 
 
Gebed  : 
 
Kollekte  : 
 
Slotsang  : Liedb 269:1,4 “God bly met …” 


