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Jeremia
1 De prediking van Jeremias, den zoon van

Chilkijáhoe, uit het priestergeslacht van Anatot
in het land van Benjamin. 2 Tot hem werd het
woord van Jahweh gericht in het dertiende jaar
der regering van Josias, den zoon van Amon en
koning van Juda. 3 En het bleef gericht onder
de regering van Jojakim, den zoon van Josias
en koning van Juda, tot het einde van het elfde
jaar van Sedekias, den zoon van Josias en koning
van Juda, totdat Jerusalem in de vijfde maand in
ballingschap ging. 4Het woord van Jahweh werd
tot mij gericht: 5Voordat Ik u in demoederschoot
vormde, kende Ik u; Eer ge geboren werdt,
heiligde Ik u, En bestemde Ik u tot profeet voor
de volken! 6 Ik zeide: Ach, Jahweh, mijn Heer:
Zie, ik kan nog niet spreken, Ik ben maar een
kind! 7 Maar Jahweh sprak tot mij: Zeg niet,
ik ben maar een kind! Neen, ge moet overal
heengaan, waar Ik u zend, En alles verkondigen,
wat Ik u opleg. 8 Wees voor niemand bevreesd,
Want Ik ben met u, en zal u beschermen: Is de
godsspraak van Jahweh! 9 Toen strekte Jahweh
zijn hand naar mij uit, raakte mijn mond aan,
en sprak tot mij: Zie, Ik leg u mijn woorden
in de mond! 10 Heden geef Ik u volmacht Over
volken en koninkrijken: Om uit te roeien en af
te breken, Om te vernielen en te verwoesten,
Om op te bouwen en te planten! 11 Het woord
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van Jahweh werd tot mij gericht: Jeremias, wat
ziet ge? Ik antwoordde: Ik zie een amandel-
tak. 12 En Jahweh sprak tot mij: Ge hebt goed
gezien: want Ik ben wakker, om mijn woord
ten uitvoer te brengen! 13 Andermaal werd het
woord van Jahweh tot mij gericht: Wat ziet ge?
Ik antwoordde: Ik zie een ziedende ketel; zijn
opening gaapt uit het noorden. 14 En Jahweh
sprak tot mij: Uit het noorden barst het onheil
los Over alle bewoners van het land! 15 Zie,
Ik roep alle stammen der koninkrijken uit het
noorden op: Is de godsspraak van Jahweh! Ze
komen allen, om hun troon op te slaan Voor
Jerusalems poorten, Voor al de muren, die haar
omringen, Voor al de steden van Juda. 16Dan vel
Ik hun vonnis om al hun boosheid: Omdat ze Mij
hebben verlaten, Voor vreemde goden wierook
gebrand, Hun eigen maaksel hebben aanbeden.
17 Maar gij moet uw lenden omgorden, Opstaan
en tot hen spreken al wat Ik u zal bevelen. Ge
moet niet bang voor hen zijn, Ik zal zorgen, dat
ge ze niet hoeft te vrezen. 18 Zie, Ik maak thans
een vesting van u, Een ijzeren zuil, een bronzen
muur tegen het hele land: Tegen de koningen
en vorsten van Juda, Tegen zijn priesters en het
volk van het land. 19 Zeker, ze zullen strijd met u
voeren, Maar u niets kunnen doen; Want Ik ben
met u, om u te beschermen: Is de godsspraak
van Jahweh!

2
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht.

2 Ga, en roep het Jerusalem toe: Zo spreekt
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Jahweh! Ik denk terug aan de liefde uwer jeugd,
Aan de min van uw bruidstijd, Toen ge Mij
in de woestijn zijt gevolgd, In een onbebouwd
land. 3 Toen was Israël nog Jahweh’s heilig bezit,
De eersteling van zijn oogst; Allen die er van
aten, moesten het boeten, Rampen zouden hen
treffen, spreekt Jahweh! 4 Hoort dan het woord
van Jahweh, Huis van Jakob En alle geslachten
van Israëls huis: 5 Zo spreekt Jahweh! Wat
onrecht hebben uw vaderen in Mij wel ontdekt,
Dat ze Mij hebben verlaten, Om nietigheden te
volgen, En zelf een niet te worden? 6 Ze vroegen
niet meer: Waar is Jahweh toch, Die ons uit
Egypteland voerde, En ons geleid heeft door de
woestijn? Een land van steppe en ravijnen,
Een land van dorheid en donker, Een land,
waar niemand doorheen trekt, Waar niemand
wil wonen. 7 Ik heb u in een land van tuinen
gebracht, Om er de heerlijkste vruchten te eten;
Maar na uw intocht hebt ge mijn land verpest,
Mijn erfdeel tot een gruwel gemaakt. 8 Zelfs de
priesters vroegen niet meer: Waar is Jahweh
toch? Die de wet moesten handhaven, kenden
Mij niet, De leiders werden Mij ontrouw. De
profeten voorspelden in den naam van den Báal,
En liepen machteloze afgoden na. 9 Daarom zal
Ik u richten, zegt Jahweh, En de kinderen van
uw zonen nog straffen. 10 Gaat naar de eilanden
der Kittiërs kijken, Zendt boden naar Kédar;
Onderzoekt het nauwkeurig, En ziet, of zo iets
ooit is gebeurd! 11Heeft ooit een volk zijn goden
verruild; En dat zijn niet eens goden! Maar mijn
volk heeft zijn Glorie verruild, Voor machteloze
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afgoden. 12 Hemelen, huivert er van, Beeft en
verstart van ontzetting, Is de godsspraak van
Jahweh: Mijn volk heeft een dubbele misdaad
begaan! 13 Mij hebben ze durven verlaten, Mij,
de bron van levendewateren: Om zich gebarsten
putten te slaan, Die geen water kunnen houden.
14 Israël was toch geen knecht, Hij was toch geen
slaaf? Waarom is hij dan een prooi geworden
15 Waarover leeuwen briesen en brullen. Men
heeft zijn land tot een steppe gemaakt, Zijn
steden verwoest en ontvolkt; 16 Ja, de mannen
van Nof en Tachpanches Hebben uw schedel kaal
gegraasd. 17 Hebt ge dit u zelf niet berokkend,
Door Mij te verlaten, Toen Ik u nog wilde leiden,
Spreekt Jahweh, uw God? 18 Wat hadt ge dan
naar Egypte te lopen, Om water uit de Nijl te
drinken; Wat hadt ge naar Assjoer te gaan, Om
water uit de Eufraat te slurpen? 19 Neen, het
was uw misdaad, die u sloeg, En uw afval, die
u bestrafte; Opdat ge zoudt weten en inzien,
hoe kwaad en bitter het is, Jahweh, uw God te
verlaten! Maar ge vreest Mij niet meer, Spreekt
de Heer, Jahweh der heirscharen! 20 Want lang
reeds hebt gij uw juk verbroken, Uw banden
verscheurd. Ge hebt gezegd: Ik wil U niet
dienen! Maar op iedere hoge heuvel, En onder
elke groene boom Zijt ge gaan liggen als een
deerne! 21 Ik had u geplant als een edele
wijnstok, Van het zuiverste ras: Hoe zijt ge
dan tot bocht verbasterd, Een wilde wingerd?
22 Al zoudt ge u wassen met loog, Met zeep,
zoveel ge maar wilt, Vuil blijft uw schuld in mijn
ogen: Is de godsspraak van Jahweh, den Heer!
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23 Hoe durft ge zeggen: Ik ben niet bezoedeld,
Ik liep de Báals niet na; Kijk maar eens naar
uw gedoe in het Dal, Denk terug aan wat ge
daar hebt gedaan! Vlugge kameel, die steeds
heen en weer draaft, 24 Wilde ezelin, aan de
steppe gewend, Die in haar geilheid naar lucht
snapt: Wie tempert haar bronst? Wie haar wil
vangen, hoeft zich niet te vermoeien, In haar
bronsttijd vindt men ze wel: 25 Pas op, dat
ge uw voeten niet doorloopt, Dat uw keel niet
verdroogt! Maar ge antwoordt: ‘t Is onmogelijk;
‘t is tevergeefs; Want ik houd van de vreemden,
Hèn loop ik na! 26 Zoals een dief, die betrapt
wordt, zich schaamt, Wordt het huis van Israël
te schande: Zij met hun koningen en vorsten,
Met hun priesters en hun profeten. 27Die tot een
stuk hout durven zeggen: Gij zijt mijn vader; Tot
een blok steen: Gij hebt mij verwekt; Die Mij de
nek toekeren, niet hun gelaat; Die enkel in tijden
van rampspoed roepen: Op, ons te hulp! 28Waar
zijn toch uw goden, die gij u hebt gemaakt: Laat
ze opstaan, als ze u kunnen helpen in tijden
van nood. Want even talrijk als uw steden, Zijn
uw goden, o Juda! 29 Hoe durft ge nog over
Mij klagen: Ge zijt Mij allen ontrouw geworden,
spreekt Jahweh! 30 Tevergeefs heb Ik uw vaders
geslagen, Gij hebt er niets uit geleerd. Het
zwaard heeft uw profeten verslonden Als een
verscheurende leeuw; 31 Broed, dat ge zijt, Hebt
ge ooit naar het woord van Jahweh geluisterd?
Ben Ik voor Israël een woestijn geweest, Of een
land van akelig donker? Waarom zegt dan mijn
volk: We lopen weg, We komen niet bij U terug?
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32 Vergeet een meisje haar opschik, Een bruid
soms haar gordel? Maar Mij heeft mijn volk
wèl vergeten, Sinds onafzienbare tijden. 33 Hoe
goed verstaat ge het toch, Naar liefde te zoeken,
En daarom uw wandel Aan misdaad te wennen!
34 Ja, aan uw handen kleeft bloed, Het leven van
onschuldige kleinen: Ik heb ze niet in de groeve
gevonden, Maar overal onder de eiken. 35 En
dan durft ge nog zeggen: Ik ben onschuldig;
Zijn gramschap is van mij weg! Hier ben Ik,
om u te kastijden, Omdat ge nog zegt: Ik hèb
niet gezondigd! 36Waarom maakt ge zo’n haast,
Om van weg te veranderen: Ook Egypte zal
u beschamen, Zoals Assjoer het deed! 37 Ook
vandaar komt ge terug Met het hoofd in uw
handen; Want Jahweh heeft uw stut verstoten,
Daar zult ge geen vreugd aan beleven!

3
1 Als een man zijn vrouw heeft verstoten, Of

ze gaat van hem weg, En wordt de vrouw van
een ander: Keert hij dan ooit naar haar terug?
Hebt ge dit land niet verpest, Met uw talloze
vrienden ontucht bedreven: En zoudt ge tot Mij
terugkeren, Is de godsspraak van Jahweh! 2 Sla
uw ogen op naar de hoogten, en zie: Waar hebt
gij u niet laten schenden? Langs de wegen zat ge
naar hen te loeren, Als een Arabier in de steppe.
Zo hebt ge het land bevuild Met uw ontucht
en boosheid; 3 En uw talloze minnaars Zijn u
een valstrik geworden. Gij hebt het voorhoofd
van een meid, Nooit hebt ge schaamte gekend;
4 En nu zoudt ge roepen: Gij zijt mijn vader,
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De vriend van mijn jeugd? 5 Zal Hij immerdoor
wrokken, Ten einde toe toornen? Dàt zijn uw
woorden, Maar uw daden zijn boos, zoveel ge
kunt. 6 En Jahweh sprak tot mij in de dagen
van koning Josias: Hebt ge gezien, wat Israël,
de Afvallige, deed: Hoe ze naar iedere hoge
berg en onder elke groene boom is gegaan, om
daar ontucht te doen? 7 Ik dacht bij Mijzelf:
Als ze van dit alles genoeg heeft, keert ze wel
tot Mij terug; maar ze deed het niet. Haar
zuster Juda, de Trouweloze, heeft gezien, 8 hoe
Ik Israël, de Afvallige, om heel haar ontuchtig
gedrag heb verstoten, en haar de scheidingsbrief
gaf. Maar haar zuster Juda, de Trouweloze,
kende geen vrees: ook zij ging heen, om ontucht
te doen; 9 door haar lichtzinnig overspel heeft
ze het land bezoedeld, en echtbreuk gepleegd
met steen en hout. 10Ondanks dit alles bekeerde
haar zuster Juda, de Trouweloze, zich niet van
ganser harte tot Mij, doch alleen maar in schijn:
is de godsspraak van Jahweh! 11 En Jahweh
zeide tot mij: Nog vlekkeloos staat Israël, de
Afvallige, vergeleken bij Juda, de Trouweloze.
12 Ga heen, en roep deze woorden het noorden
in, en spreek: Bekeer u, Israël, Afvallige: spreekt
Jahweh; Ik zal geen toornige blik op u werpen,
Want Ik ben genadig, spreekt Jahweh. 13 Ik
wrok niet voor eeuwig, als gij uw schuld maar
bekent! Want ge zijt ontrouw geweest aan
Jahweh, uw God, Hebt onder iedere groene boom
met vreemden gezworven, Maar naar mijn stem
niet geluisterd: Is de godsspraak van Jahweh!
14Bekeert u, afvallige kinderen: Is de godsspraak
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van Jahweh! Want Ik ben uw Heer, Ik neem
genadig u aan. Van elke stad één, en twee uit
een stam Zal Ik van u naar Sion brengen; 15 U
herders geven naar mijn hart, Die u weiden
met kennis en wijsheid. 16 En wanneer ge dan
groeit in het land, En vruchtbaar wordt in die
dagen, spreekt Jahweh: Dan zal niemand meer
spreken Van de ark van Jahweh’s verbond! Ze
zal niemand in de gedachten meer komen, En
niemand zal er aan denken; Niemand zal haar
nog missen, Geen andere wordt er gemaakt! 17 In
die dagen wordt Jerusalem “Troon van Jahweh”
genoemd, Waar alle volken zich verzamelen, Om
de Naam van Jahweh in Jerusalem te eren, En
hun afgestompt boos hart niet te volgen. 18 In
die dagen zal het huis van Juda Zich met het
huis van Israël verenigen; En tezamen uit het
Noorderland trekken naar het land, Dat Ik ten
erfdeel gaf aan hun vaderen! 19 Want Ik had
al gedacht: Hoe zal Ik u vertroetelen als mijn
kinderen, En een heerlijk land u schenken: Het
prachtigste erfdeel onder de volken! Ik dacht:
“Mijn Vader” zult ge Mij noemen, En Mij nooit
meer verlaten; 20Maar, zoals een vrouw ontrouw
wordt aan haar minnaar, Waart ge Mij ontrouw,
huis van Israël, spreekt Jahweh! 21 Maar dan
zal men op de hoogten horen jammeren, Het
snikken en smeken van Israëls zonen: Omdat
zij de verkeerde weg zijn gegaan, En Jahweh,
hun God, zijn vergeten. 22 “Bekeert u, opstandige
kinderen; Dan zal Ik uw ontrouw genezen!”
“Hier zijn wij! Wij komen tot U; Want Gij
zijt Jahweh, onze God!” 23 Waarachtig, de
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hoogten waren bedrog, Bedrog het lawaai op
de bergen! Neen, bij onzen God, bij Jahweh
alleen Ligt Israëls heil! 24 De schandgod heeft
het vermogen onzer vaderen verslonden, Hun
schapen en runderen, hun zonen en dochters;
25 In schande liggen wij neer, En de smaad is ons
dek! Want we hebben gezondigd tegen Jahweh,
onzen God, Wij zelf en onze vaderen, Van onze
prilste jeugd af tot heden toe; Niet geluisterd
naar Jahweh, onzen God!

4
1 Israël, zo ge u waarachtig bekeert, Moogt

ge u weer tot Mij wenden, spreekt Jahweh; En
wanneer ge uw gruwelen wegdoet, Hoeft ge mijn
aanschijn niet langer te vluchten. 2 Wanneer ge
zweert: “Bij het leven van Jahweh!” En ge doet
het waarachtig, eerlijk, oprecht: Dan zullen de
volkeren in u zich zegenen, In u zich beroemen.
3 Want zo spreekt Jahweh Tot de mannen van
Juda en Jerusalem: Ge moet een nieuw land
gaan ontginnen, Niet langer tussen doornen
zaaien. 4Besnijdt u voor Jahweh, uw God, Neemt
de voorhuid weg van uw hart: Mannen van
Juda, Bewoners van Jerusalem! 5 Anders laait
mijn gramschap op als een vuur, Verbrandt, en
niemand kan blussen, Om de boosheid van uw
werken: Is de godsspraak van Jahweh! Roept
het in Juda, meldt het in Jerusalem, Blaast de
bazuin in het land; Schreeuwt het overal uit:
Verzamelt u; We vluchten de versterkte steden
in! 6 Neemt de banier op en vlucht naar de
Sion, Redt u, en houdt u niet op; Want uit
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het noorden laat Ik een onheil komen, Een
ontzettende ramp! 7De leeuw is uit zijn struiken
gesprongen, De volkenverslinder is opgerukt uit
zijn hol, Om uw land tot een steppe te maken, Uw
steden te verwoesten en te ontvolken. 8 Kleedt
u in zakken, Jammert en huilt; Want Jahweh’s
ziedende gramschap Wijkt niet van ons. 9 Op
die dag: is de godsspraak van Jahweh: Zullen
koning en vorsten radeloos staan, De priesters
wanhopig, De profeten ontsteld. 10 Ze roepen:
Ach Jahweh, mijn Heer, Gij hebt dus dit volk
en Jerusalem bedrogen. Gij hebt gezegd: Ge
zult vrede hebben; En het zwaard bedreigt nu
ons leven. 11 In die tijd zal men roepen Tot dit
volk en Jerusalem: Een verschroeiende wind uit
de dorre woestijn Breekt los op de dochter van
mijn volk. 12 Niet om te wannen, niet om te
ziften: Een rukwind komt, door Mij gestuurd;
Want nu is de beurt aan Mij gekomen, Om hun
vonnis te vellen. 13 Zie, als onweerswolken daagt
hij op, Als een wervelwind rollen zijn wagens,
Vlugger dan adelaars rennen zijn paarden: Wee
ons, we zijn verloren! 14 Jerusalem, reinig uw
hart toch van boosheid, Opdat ge nog redding
moogt vinden. Hoe lang toch zullen in uw borst
Uw zondige gedachten nog wonen? 15Hoort; een
tijding uit Dan, Een ongeluksbode uit Efraïms
bergen! 16 Meldt het aan Sion: “Daar zijn ze!”
Bericht het in Jerusalem! Belegeraars komen
uit verre landen, Heffen hun strijdkreet aan
tegen de steden van Juda, 17 Omsingelen het
als veldbewakers: Omdat het Mij heeft getart,
is de godsspraak van Jahweh! 18 Uw handel
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en wandel Hebben u dit verdiend; Uw eigen
boosheid maakt het zo bitter, En wondt u het
hart. 19 Mijn borst, mijn borst; ik krimp ineen,
O, de wand van mijn hart; Hoe bonst mijn hart,
Ik kan het niet stillen! Want ik hoor het geschal
der trompetten, Het lawaai van de krijg; 20Ruïne
dreunt neer op ruïne, Het hele land is verwoest.
Plotseling liggen mijn tenten vernield, In een
oogwenk mijn zeilen; 21 Hoe lang nog moet ik
de krijgsbanier zien, De bazuin horen schallen!
22 Want mijn volk is verdwaasd: ze kennen
Mij niet; Onverstandige kinderen, zonder begrip;
Volleerd alleen in de boosheid, Maar te dom, om
het goede te doen. 23 Ik zie de aarde al: ze
is woest en leeg; De hemel: weg is zijn licht;
24 Ik zie de bergen: ze rillen, En al de heuvels:
ze beven. 25 Ik zie: geen mensen meer over,
Alle vogels in de lucht zijn gevlogen; 26 Ik zie:
de boomgaard een steppe, alle steden verwoest,
Door Jahweh, om zijn ziedende toorn. 27 Want
zo spreekt Jahweh: Het hele land zal worden
verwoest, Al verniel Ik het niet voor altijd; 28 De
aarde zal er om treuren, De hemel daarboven
om rouwen. Want Ik heb het gezegd, En heb
het besloten; Ik heb er geen spijt van, Ik kom er
niet meer op terug. 29 Voor het geschreeuw van
ruiters en schutters Is het hele land op de vlucht;
Ze kruipen in struiken, en klimmen op rotsen,
Alle steden liggen verlaten, niemand die er meer
woont. 30En gij wordt verwoest, wat ge ook doet:
Al steekt ge u in purper, omhangt u met goud, Al
puilen uw ogen door smink: Tevergeefs dirkt ge
u op. Uw minnaars stoten u weg, Ze eisen uw
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leven; 31 Ik hoor al het gillen als van een vrouw
in haar weeën, Het krijten als bij een eerste kind.
Het is het kermen van de dochter van Sion, Die
naar adem snakt, de handen wringt. Wee mij! O,
ik bezwijk Onder de slagen der beulen!

5
1 Trekt door Jerusalems straten, Kijkt rond en

ziet uit; Zoekt op zijn pleinen, of ge iemand
kunt vinden, Nog één die gerechtigheid wil, En
waarachtigheid zoekt: Dan zou Ik het sparen!
2 Maar al zeggen ze: “Bij het leven van Jah-
weh!” ze zweren vals! 3 Jahweh, Gij wilt toch
waarachtigheid zien? Gij hebt ze geslagen, maar
ze sidderen niet; Gij hebt ze vernield, maar ze
willen niet leren. Ze verharden hun voorhoofd
erger nog dan een kei, En weigeren, zich te bek-
eren. 4 Ik dacht: Het zijn de kleinen alleen, die zo
dwaas zijn, Omdat ze Jahweh’s weg niet kennen,
de dienst van hun God; 5 Ik zal tot de groten
gaan spreken, Want zij kennen Jahweh’s weg, de
dienst van hun God. Maar ze hebben allemaal
samen het juk verbroken, De banden aan flarden
gescheurd. 6 Daarom vermoordt hen de leeuw
uit het woud, Verslindt hen de wolf uit de steppe,
Loert de panter bij hun steden, Wie er uitgaat,
wordt verscheurd. Want hun zonden zijn talrijk,
Hun afval ontstellend. 7 Hoe zou Ik u dit alles
vergeven: Uw zonen verlaten Mij, zweren bij
al wat geen god is. Ik heb ze verzadigd, zij
breken hun trouw, En zwermen naar de borde-
len: 8 Allemaal vette, geile hengsten, Hinnekend
achter de vrouw van een ander. 9 Zou Ik zo iets
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niet straffen, spreekt Jahweh; Op zulk een volk
Mij niet wreken? 10 Klimt zijn wijnbergen op en
gaat ze vernielen, Maar verwoest ze niet voor
altoos; Rukt af zijn ranken, Want ze behoren
Jahweh niet toe. 11 Want het huis van Israël is
Mij ontrouw geworden, Met het huis van Juda,
spreekt Jahweh! 12 Ze hebben tegen Jahweh
gelogen, Gezegd: Hij doet immers niets; Over
ons komt geen onheil, Wij zullen zwaard noch
honger aanschouwen! 13 De profeten zijn lucht;
Ze hebben geen godsspraak: het zal hunzelf
overkomen! 14 Daarom spreekt Jahweh der
heirscharen: Omdat zijl zulke woorden spreken,
Maak Ik mijn woorden in uw mond tot een
vuur, En dit volk tot brandhout, dat het verteert!
15 Zie, Ik laat uit de verte een volk op u los,
Huis van Israël: is de godsspraak van Jahweh!
Een onverwoestbaar volk, Een eeuwenoud volk,
Een volk, waarvan ge de taal niet kent, En de
spraak niet verstaat. 16 Zijn strot gelijkt op een
open graf, Het is een leger van helden: 17 Het
verslindt uw oogst en uw brood, Het verslindt
uw zonen en dochters; Het verslindt uw kudde
en vee, Het verslindt uw wingerd en vijg. Het
verwoest uw vestingen, Waarop ge vertrouwt,
Te vuur en te zwaard: 18 Al zal Ik dan ook in
die dagen U niet voor immer verdelgen: Is de
godsspraak van Jahweh! 19 Maar als ze dan
vragen: Waarom heeft Jahweh, onze God, ons dit
alles gedaan? Dan zult ge hun zeggen: Zoals ge
Mij hebt verlaten, En vreemde goden in uw land
hebt gediend, Moet ge vreemden dienen in een
land, dat het uwe niet is! 20Verkondigt het in het
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huis van Jakob, En meldt het in Juda: 21Hoort dit
eens goed, Gij dwaas en harteloos volk, Dat ogen
heeft, maar niet ziet, Dat oren heeft, maar niet
hoort. 22 Mij wilt ge niet vrezen, zegt Jahweh;
Voor mijn aanschijn niet beven? Ik, die de
duinen gezet heb als grens voor de zee, Een
slagboom voor eeuwig, die ze niet overschrijdt;
Al klotsen haar golven, ze blijven onmachtig, Hoe
ze ook stormen, ze slaan er niet over. 23 Maar
dit volk heeft een bandeloos en onhandelbaar
hart; Ze vallen maar af, en lopen maar weg.
24 Ze denken niet eens bij zichzelf: Laat ons
Jahweh toch vrezen, onzen God, Die ons regen
schenkt op zijn tijd, in herfst en in lente, Die
ons trouw vaste weken brengt voor de oogst.
25 Uw misdaden hebben dit alles verstoord, Uw
zonden u van die gunsten beroofd! 26 Want er
zijn schurken onder mijn volk, Die in hinderlaag
liggen, als vogelaars loeren; Die strikken zetten,
Om mensen te vangen. 27 Als een mand vol
vogels, Zijn hun huizen gepropt met oneerlijk
goed. Zo zijn ze machtig en rijk geworden,
28 En glimmen van vet; De boosheid puilt van
hen uit Ze kennen geen recht. Voor de wezen
pleiten ze niet, Ze nemen het niet voor de armen
op! 29 En zou Ik dit alles niet straffen: Is de
godsspraak van Jahweh; Op zulk een volk Mij
niet willen wreken? 30Ontzettende en gruwelijke
dingen Gebeuren er in het land: 31 De profeten
profeteren maar leugens, De priesters regeren
voor hun eigen belang. Zo heeft mijn volk het
gewild; Maar wat zult ge doen, als het einde
komt?
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6
1 Redt u, Benjamins zonen Buiten Jerusalems

muren; Blaast de bazuin in Tekóa Hijst het
signaal in Bet-Hakkérem! Want uit het noor-
den komt onheil, Een ontzettende ramp; 2 De
bekoorlijke en wufte, De dochter van Sion ga
Ik verdelgen. 3 De herders trekken er Met hun
kudden op af; Ze slaan om haar hun tenten op,
En allen weiden hun gronden af. 4 Rust u ten
strijde tegen haar uit; Vooruit, bestormen we
haar overdag! Helaas, de dag gaat al voorbij,
De avond-schaduw wordt langer. 5 Vooruit, dan
bestormen we haar in de nacht, En vernielen
haar burchten; Want Jahweh der heirscharen
Heeft het bevolen! 6 Hakt haar bomen neer,
En werpt een wal tegen Jerusalem op; Het is
een stad vol bedrog, Binnen haar muren heerst
enkel geweld. 7 Zoals een bron haar water laat
stromen, Zo stroomt ook zij haar boosheid uit;
Men hoort er slechts van geweld en verdrukking,
Steeds zie Ik wonden en striemen. 8 Jerusalem,
laat u gezeggen, Opdat Ik van u niet ga walgen,
En een woestijn van u maak, Een onbewoond
land. 9 Zo spreekt Jahweh der heirscharen: Lees
nu als laatste tros aan de wingerd Het overschot
van Israël na; Steek uw hand er naar uit, Zoals
de wijngaardenier naar de ranken. 10 Tot wien
moet ik spreken, Wien nog vermanen, zodat ze
luisteren; Zie hun oor is onbesneden, Ze kunnen
niet horen! Ja, het woord van Jahweh is hun een
bespotting, Ze willen er niet meer naar horen:
11 Al lang ben ik vol van Jahweh’s toorn, Nu
houd ik hem niet langer in. Stort hem dan uit
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over het kind op de straat, Over heel de kring
van jonge mannen! Waarachtig, mannen en
vrouwen worden getroffen, Grijsaards en ouden
van dagen! 12 Hun huizen gaan aan vreemden
over, Met akkers en vrouwen er bij; Want Ik heb
mijn hand al uitgestrekt Tegen de bewoners van
het land, spreekt Jahweh! 13 Want van klein tot
groot Azen allen op winst, Profeet en priester
Plegen allen bedrog; 14 Ze menen, de wonde van
mijn volk te genezen, Door luchthartig te roepen:
Vrede, vrede! En er is geen vrede! 15 Ze worden
te schande, omdat ze zich schandelijk gedragen,
Omdat ze niet blozen en geen schaamte meer
kennen; Daarom zullen ze vallen, als alles ineen
valt, Struikelen, als Ik op hen afkom, spreekt
Jahweh! 16 Zo spreekt Jahweh: Gaat op de wegen
staan, Ziet uit, en vraagt naar de paden van
vroeger: Waar de goede weg is te vinden; Bewan-
delt die, dan vindt ge rust voor uw ziel! Maar
ze zeiden: We volgen hem niet! 17 Toen stelde
Ik wachters over hen aan, Die riepen: Hoort
het geschal der bazuinen! Maar ze zeiden: We
willen niet horen! 18 Hoort gij het dan, volken,
En verneemt mijn besluit, Wat er met hen gaat
gebeuren: 19 Hoort gij het ook, aarde! Zie, Ik ga
rampen brengen over dit volk: De vrucht van
hun afval. Want ze hebben naar mijn woord
niet geluisterd, Mijn wet veracht. 20 Wat geeft
Mij de wierook uit Sjeba, De geurige kalmus uit
verre landen; Uw brandoffers wil Ik niet meer,
Uw slachtoffers behagen Mij niet. 21 Daarom
spreekt Jahweh: Zie, Ik leg voor dit volk Een
blok, waarover het struikelt, Waaraan vaders en
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zonen, Buren en vrienden te gronde gaan. 22 Zo
spreekt Jahweh: Zie, daar komt een volk uit
het land van het noorden, Een grote natie rukt
aan van de grenzen der aarde: 23 Met boog en
lansen gewapend, Wreed en zonder erbarmen.
Hun kreten loeien als de zee, Op rossen jagen
ze voort, Toegerust als oorlogsmannen, Tegen u,
dochter van Sion. 24 We horen wat er van hen
wordt verteld, En onze handen hangen er slap
van; Angst grijpt ons aan, Weeën als van een
barende vrouw. 25 Gaat niet naar buiten, Loopt
de wegen niet op, Want het zwaard van den
vijand Brengt schrik allerwege! 26 Dochter van
Sion, steek u in zakken, En wentel in as; Rouw
als over een enig kind, stoot bittere klachten uit:
Want plotseling komt over ons de verwoester!
27 Ik heb u bevolen, mijn volk te toetsen, Om
hun gedrag te kennen en te keuren: 28 Allen zijn
ze weerbarstig, Allen even ongedurig; Louter
koper en ijzer, Allen even bedorven! 29 De
blaasbalg puft, Het lood smelt weg door het vuur;
Tevergeefs gelouterd: De slakken gaan er niet
uit. 30Afgekeurd zilver zal men ze noemen, Want
Jahweh heeft ze afgewezen!

7
1 Het woord, dat Jahweh tot Jeremias richtte!

2 Ge moet in de poort van het huis van Jahweh
gaan staan, en daar het volgende verkonden:
Hoort het woord van Jahweh, gij allen, mannen
van Juda, die deze poorten binnentreedt, om
Jahweh te aanbidden. 3 Zo spreekt Jahweh
der heirscharen, Israëls God! Draagt zorg voor
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een goede handel en wandel; dan zal Ik bij
u in deze plaats blijven wonen. 4 Maar stelt
geen vertrouwen in bedriegelijke leuzen: De
tempel van Jahweh, de tempel van Jahweh, de
tempel van Jahweh is hier! 5 Neen, draagt
zorg voor een goede handel en wandel: wees
strikt rechtvaardig jegens elkander; 6 verdrukt
geen vreemden, wezen en weduwen; vergiet
geen onschuldig bloed in deze plaats; loopt geen
vreemde goden achterna tot uw eigen verderf.
7 Dan alleen zal Ik bij u in deze plaats blijven
wonen, in het land, dat Ik uw vaderen heb
gegeven voor eeuwig! 8 Maar gij vertrouwt op
bedriegelijke leuzen, die geen waarde bezitten!
9 Wat? Stelen, moorden, echtbreuk plegen en
meineed zweren, aan Báal offeren en achter
vreemde goden lopen, die ge niet kent: 10 en
dan durft ge voor mijn aanschijn treden in deze
tempel, waarover mijn Naam is uitgeroepen, en
zeggen: We zijn geborgen! En dan gaat ge
met al die gruwelen door! 11 Is dan dit huis,
waarover mijn Naam is uitgeroepen, in uw ogen
eenmoordenaarshol geworden? Goed; dan bezie
ook Ik het niet anders, is de godsspraak van
Jahweh! 12 Gaat eens naar mijn stede in Sjilo,
waar Ik eertijds mijn Naam heb doen wonen, en
ziet wat Ik er mee heb gedaan, om de boosheid
van Israël, mijn volk. 13 Welnu dan, omdat ge
dit alles gedaan hebt, spreekt Jahweh: omdat ge
niet hebt geluisterd, toen Ik tijdig genoeg tot u
sprak, en niet hebt geantwoord, toen Ik u riep:
14daarom zal Ik juist hetzelfde doenmet het huis,
waarover mijn Naam is uitgeroepen en waarop
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gij vertrouwt; juist hetzelfde met de plaats, die
Ik u en uw vaderen heb gegeven, als Ik gedaan
heb met Sjilo. 15 Ik zal u van mijn aanschijn
verstoten, zoals Ik met al uw broeders, het hele
geslacht van Efraïm, heb gedaan! 16 Neen, ge
moet voor dit volk niet bidden, geen klaag- of
smeekbede voor hen opstieren, en niet bij Mij
aandringen; want Ik kan u toch niet verhoren.
17 Ziet ge dan niet, wat ze in de steden van
Juda en zelfs in de straten van Jerusalem durven
doen? 18De kinderen sprokkelen hout, de vaders
ontsteken het vuur, en de vrouwen kneden het
deeg, om koeken te bakken voor de Koningin
des hemels; en men draagt plengoffers op aan
vreemde goden, om Mij verdriet aan te doen.
19 Maar doen ze Mij wel verdriet aan, spreekt
Jahweh? Neen, enkel zichzelf, tot hun eigen
beschaming! 20 En daarom spreekt Jahweh, de
Heer: Zie, mijn ziedende toorn wordt uitgestort
over deze plaats: over mensen en vee, over de
bomen op het veld en de vruchten op het land;
branden zal hij, en niet meer worden geblust!
21 Zo spreekt Jahweh der heirscharen, Israëls
God: Vermeerdert uw brand- en slachtoffers
maar, en eet het vlees ervan op. 22 Toen Ik uw
vaders uit het land van Egypte heb geleid, heb Ik
hunmet geen woord gesproken en geen enkel ge-
bod gegeven over brand- en slachtoffers. 23Maar
dit gebod heb Ik hun gegeven: Luistert naar Mij,
dan zal Ik uw God, en gij zult mijn volk zijn;
heel de weg moet ge houden, die Ik u voorschrijf,
dan zal het u goed gaan. 24Maar ze hebben niet
willen horen, niet willen luisteren. Ze volgden
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hun lusten en de verstoktheid van hun bedorven
hart; ze hebben Mij de nek toegekeerd, niet hun
gelaat. 25 Van de dag af, dat hun vaders uit
het land van Egypte zijn getrokken, tot heden
toe, heb Ik hun al de profeten, mijn dienaars,
gezonden: iedere dag opnieuw, ‘s morgens vroeg
en ‘s avonds laat. 26 Maar ze hebben niet naar
Mij willen horen, niet willen luisteren; ze bleven
hardnekkig, erger nog dan hun vaders. 27 Maar
al gaat ge hun dit alles ook zeggen, ze zullen
niet naar u horen; al zoudt ge ze roepen, ze
geven u geen antwoord. 28 Neen, dit moet ge
hun zeggen: Dit is een volk, dat niet luistert naar
Jahweh, zijn God, en zich niet laat gezeggen; de
trouw is verdwenen, uit hun mond verbannen!
29 Scheer uw haren af, en werp ze weg, hef een
klaaglied aan op de kale toppen; want Jahweh
heeft het geslacht van zijn gramschap verstoten
en verworpen! 30 Waarachtig, de kinderen van
Juda hebben gruwelen gedaan in mijn ogen, is
de godsspraak van Jahweh! Ze hebben hun
walgelijke goden geplaatst in het huis, waarover
mijn Naam is uitgeroepen, om het te bezoedelen.
31 Ze hebben ook op de offerhoogte in het Ben-
Hinnom-dal de Tófet gebouwd, om hun zonen en
dochters te verbranden; wat Ik dan toch zeker
niet heb geboden, en Mij nooit in de gedachte
is gekomen. 32 Daarom zullen de dagen komen,
spreekt Jahweh, dat men niet meer van Tófet
zal spreken of van het Ben-Hinnom-dal; maar
men zal het “Moord-dal” noemen, en in de Tófet
begraven bij gebrek aan plaats. 33 Dan zullen de
lijken van dit volk het aas zijn voor de vogels
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uit de lucht en voor de beesten op aarde, en
niemand zal ze verjagen. 34 Dan zal Ik in de
steden van Juda en in Jerusalems straten de
kreten van vreugde en blijdschap verstommen,
de jubel van bruidegom, de jubel der bruid; want
het hele land zal een wildernis zijn!

8
1 In die tijd, spreekt Jahweh, zal men het

gebeente van Juda’s koningen en vorsten uit de
graven halen, met het gebeente der priesters
en profeten, met het gebeente van Jerusalems
burgers. 2 Men zal ze uitstallen voor zon en
maan en heel het heir van de hemel, waarvan ze
zoveel hebben gehouden, die ze hebben gediend
en gevolgd, die ze hebben gezocht en aanbeden.
Ze zullen niet worden verzameld, niet worden
begraven, maar ze blijven liggen als mest op
het land. 3 En de dood zal welkom zijn boven
het leven voor de hele rest, die overblijft van
dit boze geslacht, overal waar Ik ze heendrijf,
is de godsspraak van Jahweh! 4 Ge moet hun
zeggen: Zo spreekt Jahweh! Staat iemand, die
valt, nooit meer op; Keert iemand, die heengaat,
niet terug? 5 Waarom valt dan dit volk, Valt
dan Jerusalem altijd af? Waarom houden ze
dan aan leugens vast, En weigeren ze, zich te
bekeren? 6 Ik luisterde en hoorde toe: Nooit
spreken ze waarheid; Niemand heeft berouw
van zijn boosheid, En zegt: Wat heb ik gedaan?
Allen draven ze weg, Als een ros, dat stormt naar
de strijd. 7 Zelfs de ooievaar in de lucht Kent zijn
vaste tijden; Trekduif, zwaluw en gans Houden
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vast aan de tijd van hun komst. Maar mijn
volk weet niet eens, Wat het Jahweh verplicht
is! 8 Hoe durft ge zeggen: We zijn wijs, Wij
hebben de wet van Jahweh toch? Zeker, maar
ze is in leugen veranderd Door de leugenstift der
schriftgeleerden. 9De wijzen worden te schande,
verslagen, verstrikt; Ze hebben Jahweh’s woord
veracht: wat wijsheid hebben ze dan? 10Daarom
geef Ik hun vrouwen aan vreemden, Hun akkers
aan nieuwe bezitters; Want van klein tot groot
Azen allen op winst, Profeet en priester, Plegen
allen bedrog; 11 Ze menen, de wonde van mijn
volk te genezen, Door lichtzinnig te roepen:
Vrede, vrede! En er is geen vrede! 12 Ze worden
te schande, omdat ze zich schandelijk gedragen,
Omdat ze niet blozen, en geen schaamte meer
kennen. Daarom zullen ze vallen, als alles ineen
valt; Struikelen, als Ik op hen afkom, spreekt
Jahweh! 13 Nu haal Ik de oogst bij hen in: Is
de godsspraak van Jahweh! Aan de wijnstok
geen druiven, Aan de vijgeboom geen vijgen, De
blaren verdord: Ik geef ze aan de voorbijgangers
weg! 14 Waarom blijven we zitten? Verzamelt
u; wij vluchten de vestingen in, En komen daar
om; Want Jahweh, onze God, laat ons sterven.
Hij geeft ons een gifdrank te drinken, Omdat
wij tegen Jahweh hebben gezondigd. 15 Op heil
nog hopen? Geen goed te verwachten! Op een
tijd van genezing? Neen, van verschrikking!
16 Uit Dan hoort men reeds Het gesnuif van zijn
paarden; Van het gebries zijner hengsten Davert
heel het land. Ze komen het land, met wat
er op staat, verslinden, De stad met die er in
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wonen. 17 Want zie, Ik laat giftige slangen op
u los, Waartegen geen bezwering zal baten; Die
zullen u bijten: Is de godsspraak van Jahweh!
18 Ongeneeslijk mijn smart, Mijn hart is zo ziek,
19 Hoort het jammeren van de dochter van mijn
volk Uit verre gewesten: Is Jahweh dan niet
meer in Sion, Is zijn Koning daar niet? Waarom
hebben ze Hem toch getart met hun beelden,
Met die nietigheden uit de vreemde? 20 De oogst
is voorbij, de zomer ten einde, En we zijn nòg
niet gered. 21 Ik ben gewond door de wonde
van de dochter van mijn volk, In rouw, en met
ontzetting geslagen. 22 Is er geen balsem, geen
geneesheer in Gilad; Waarom is de wonde van
de dochter van mijn volk niet genezen?

9
1 Ach, mocht mijn hoofd een stortvloed wor-

den, Mijn oog een bron van tranen: Dat ik
dag en nacht kon bewenen De doden van de
dochter van mijn volk! 2 Ach, had ik in de
woestijn Maar een afgelegen verblijf: Dan verliet
ik mijn volk, En ging van hen heen; Want allen
zijn het overspelers, Een trouweloos rot. 3 Ze
spannen hun tong Als een boog met hun leugens;
Niet op eerlijke wijze verkrijgen ze macht in
het land, Maar van het ene kwaad vervallen
ze in het andere; Mij kennen ze niet: Is de
godsspraak van Jahweh! 4Wees voor uw vriend
op uw hoede, En niemand vertrouwe zijn broer;
Want alle broers zijn bedriegers, Een lasteraar
iedere vriend; 5 Ze liegen maar tegen elkander,
Nooit spreken ze waarheid. Ze hebben hun tong
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leren liegen, En putten zich uit in geveins, 6 In
geweld op geweld, In bedrog op bedrog; Mij
willen ze niet kennen: Is de godsspraak van
Jahweh! 7 Daarom zegt Jahweh der heirscharen:
Zie, Ik ga ze smelten en keuren; Wat kan Ik
anders doen Met de dochter van mijn volk?
8 Want hun tong is een moordende pijl, Het
woord in hun mond is bedrog. Vrede! roept
men zijn vrienden toe, Maar in zijn binnenste
legt men ze strikken. 9 En zou Ik dit alles niet
straffen: Is de godsspraak van Jahweh: Op zulk
een volk Mij niet wreken! 10 Heft een wee- en
jammerklacht aan op de bergen, Een klaaglied
op de dreven der steppe: Want ze liggen ver-
laten, er trekt niemand doorheen, Men hoort
er niet meer het blaten der kudde; De vogels
uit de lucht met het vee Zijn weggevlucht en
verdwenen. 11Van Jerusalem ga Ik een puinhoop
maken, een jakhalzen-hol; Van de steden van
Juda een wildernis zonder bewoners! 12 Wie
wijs is, hij zal het begrijpen, Tot wien Jahweh’s
mond heeft gesproken, hij zal het verkonden:
Waarom dit land te gronde moet gaan, Verlaten
als een woestijn, waar niemand doorheen trekt!
13 Jahweh zegt: Omdat ze mijn wet hebben
verlaten, Die Ik hun had gegeven; Naar mijn
stem niet hebben geluisterd, En er niet naar
hebben geleefd; 14 Maar hun afgestompt hart
zijn gevolgd, En de Báals, zoals hun vaders het
hen hadden geleerd. 15 Daarom zegt Jahweh
der heirscharen, Israëls God: Zie, Ik ga dit volk
met alsem voeden, en drenken met gif; 16 Ik
ga ze verstrooien onder de volken, Die zijzelf
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noch hun vaders hebben gekend; En Ik zend hun
het zwaard achterna, Totdat Ik ze geheel heb
vernield! 17 Dit zegt Jahweh der heirscharen:
Gaat klaagvrouwen zoeken, laat ze komen; De
bekwaamsten ontbieden, Dat ze komen, zich
spoeden; 18 Laat ze een klaaglied over ons
jammeren, Dat onze ogen stromen van tranen,
Onze wimpers druipen van water. 19Hoort! Een
jammerklacht Wordt uit Sion vernomen: Hoe
zijn we vernield, Hoe diep beschaamd; Want
we moeten het land verlaten. Men heeft onze
huizen verwoest. 20 Ach vrouwen, hoort het
woord van Jahweh, Laat uw oren luisteren naar
het woord van zijn mond; Leert uw dochters
een treurzang, Elkander een klaaglied; 21 Want
de dood is door onze vensters geklommen, En
onze paleizen binnengedrongen! Hij maait de
kinderen weg van de straat, De jeugd van de
pleinen; 22 De mensenlijken liggen neer Als mest
op de akker; Als halmen achter den maaier, Die
niemand leest! 23 Zo spreekt Jahweh: De wijze
roeme niet op zijn wijsheid, De sterke roeme
niet op zijn sterkte, De rijke roeme niet op zijn
rijkdom. 24Wie roemenwil, moet hierin roemen:
Dat hij verstandig is, enMij erkent, Dat Ik Jahweh
ben, die genade oefent, Recht en gerechtigheid
op aarde; Want daarin heb Ik behagen, spreekt
Jahweh! 25 Zie, de dagen komen, spreekt Jahweh,
Dat Ik op alle besnedenen afkom, die onbesne-
den bleven: 26 Op Egypte, Juda en Edom, Op de
zonen van Ammon en Moab; Op allen ook, die
zich de slapen scheren En de steppe bewonen!
Want alle heidenen zijn onbesneden, Maar heel
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Israëls huis is onbesneden van hart!

10
1 Hoort het woord, dat Jahweh tot u spreekt,

huis van Israël! 2 Zo spreekt Jahweh: Leert
de gebruiken der heidenen niet aan; Weest niet
bevreesd voor hemeltekens, Omdat de heidenen
er bang voor zijn. 3 Wat de heidenen vrezen is
louter waan, Een blok hout, in de bossen gekapt,
Door den werkman met de bijl gehouwen, 4Met
zilver en goud overtrokken. Met spijkers en
hamers slaat men ze vast, Opdat ze niet wagge-
len. 5 Ze zijn als vogelverschrikkers op het veld,
Die niet eens kunnen spreken; Altijd moet men
ze dragen, Want ze kunnen niet gaan; Vreest ze
niet: ze kunnen geen kwaad doen, Maar goed
evenmin. 6 Jahweh! Aan U is niemand gelijk, Gij
alleen zijt groot; Groot en machtig is uw Naam:
7 Wie zou U niet vrezen, Koning der volken!
Waarachtig, U alleen komt dit toe: Want onder
alle wijzen der naties En in heel hun gebied Is
niemand, die zich kan meten met U! 8 Allemaal
zijn ze dom en dwaas, Die zich laten leiden
door een nietig stuk hout, 9 Door plaatzilver
uit Tarsjisj, Door goud uit Ofir gehaald. Het is
allemaal werk van den smid, En werk van den
gieter, Bekleed met paars en purper, Allemaal
kunstenaars-maaksel. 10 Maar Jahweh is de
waarachtige God, De levende God, de eeuwige
Koning; De aarde rilt van zijn toorn, De volken
houden het voor zijn gramschap niet uit! 11 Dit
moet ge hun zeggen: De goden, die hemel en
aarde niet hebben gemaakt, Zullen van de aarde
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verdwijnen En van onder de hemel! 12 Maar
Jahweh heeft de aarde gemaakt door zijn kracht,
De wereld gegrond door zijn wijsheid, Door zijn
verstand de hemel gespannen. 13 Als Hij zijn
donder laat rollen, En de wateren in de hemel
doet bruisen, Als Hij de wolken omhoogtrekt van
de grenzen der aarde, Zijn bliksems omsmeedt
in regen, En de storm uit zijn schatkamers
haalt: 14 Staan alle mensen verstomd en verbluft,
Schaamt elke gieter zich over zijn beeld! Want
zijn gietsel is leugen, Geen geest woont er in.
15 Ze zijn maar een waan, een belachelijk maak-
sel, Die te gronde gaan, als hun tijd is gekomen.
16 Neen, aan hen is Jakobs Deel niet gelijk, Want
Hij is de Schepper van alles, En Israël is zijn
stam en zijn erfdeel, Jahweh der heirscharen is
zijn Naam! 17 Neem uw pak op van de grond,
Benauwde veste; Want zo spreekt Jahweh: 18 Zie,
deze keer slinger Ik weg De bewoners van het
land; Ik ga ze in benauwing brengen, Opdat ze
het boeten, En Mij mogen vinden. 19Wee mij, om
mijn slagen, Mijn schrijnende wonde! En ik had
nog gedacht: Dit lijden kan ik wel dragen. 20Mijn
tent ligt vernield, al mijn koorden zijn stuk, Mijn
kinderen en kudden zijn heen; Niemand meer,
om mijn tent te spannen, Mijn zeildoek te hijsen.
21 Ja, de herders waren zo dwaas, Om Jahweh
niet te zoeken; Daarom hadden ze geen geluk,
Is heel hun kudde verstrooid. 22 Hoor, daar
komt een geraas, Een geweldig dreunen uit het
land van het noorden, Om van Juda’s steden een
steppe te maken, Een jakhalzen-hol! 23 Jahweh,
ik weet, dat de mens zijn eigen weg niet bepaalt,
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Geen wandelaar zijn eigen schreden kan richten.
24 Tuchtig mij, Jahweh, maar niet ongenadig,
Niet naar uw gramschap, om mij te vernielen.
25 Neen, stort uw gramschap over de naties
uit, die U niet kennen, Over de stammen, die
uw Naam niet vereren: Want ze hebben Jakob
verslonden en verteerd, Zijn dreven verwoest!

11
1 Het woord, dat Jahweh tot Jeremias richtte:

2 Hoor de woorden van dit Verbond, en predik
ze aan de mannen van Juda en de bewoners van
Jerusalem. 3 Dit moet ge hun zeggen: Zo spreekt
Jahweh, Israëls God! Vervloekt een ieder, die
niet luistert naar de woorden van dit Verbond,
4 dat Ik uw vaderen heb voorgeschreven, toen
Ik ze uit het land van Egypte, die ijzeroven, heb
geleid. Ik heb toen gezegd: Luistert naar Mij,
en doet al wat Ik u gebied; dan zult ge mijn
volk, en Ik zal uw God zijn. 5 Zo heb Ik de
eed gestand gedaan, die Ik aan uw vaderen heb
gezworen, om hun een land te geven, dat druipt
van melk en honing, zoals het heden nog is.
Ik gaf ten antwoord: Zo is het, Jahweh! 6 En
Jahweh zeide tot mij: Verkondig dit alles aan
de steden van Juda en in Jerusalems straten!
Dit moet ge zeggen: Luistert naar de woorden
van dit Verbond, en onderhoudt ze ook. 7 Want
sinds Ik uw vaderen uit Egypteland leidde, tot
heden toe, heb Ik ‘s morgens vroeg en ‘s avonds
laat ze steeds maar bezworen: Luistert naar Mij!
8 Maar ze hebben niet geluisterd, niet willen
horen; allen zijn de verstoktheid gevolgd van
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hun boos gemoed. Daarom bracht Ik over hen al
de bedreigingen van dit Verbond, dat Ik hun had
voorgeschreven, maar dat ze niet onderhielden.
9 En weer sprak Jahweh tot mij: Er bestaat
een complot onder de mannen van Juda en de
bewoners van Jerusalem. 10 Ze zijn teruggekeerd
tot de vroegere zonden van hun vaders, die naar
mijn woorden niet wilden horen; ook zij zijn
vreemde goden nagelopen, om die te dienen. Het
huis van Israël en het huis van Juda hebben het
Verbond verkracht, dat Ik met hun vaders had
gesloten. 11Daarom spreekt Jahweh: Ik zal ze! Ik
zal rampen over hen brengen, waaraan men niet
kan ontsnappen. En als ze dan tot Mij roepen,
zal Ik niet naar hen horen. 12 Dan zullen de
steden van Juda en de bewoners van Jerusalem
tot de goden schreeuwen, voor wie ze wierook
hebben gebrand; maar die zullen ze niet kunnen
redden, als hun ramp is gekomen. 13 Juda, al hebt
ge dan evenveel goden als steden; Jerusalem, al
richt ge zoveel altaren op als ge straten bezit:
altaren voor de Schande, altaren om aan Báal
te offeren! 14 En ook gij moet dan niet voor dit
volk gaan bidden, geen klaag- of smeekbede voor
hen opstieren; want Ik luister niet, wanneer ze
tot Mij roepen, als hun ramp is gekomen. 15Wat
heeft mijn geliefde in mijn huis te maken, Als ze
schanddaden doet? Of zouden gelofte en heilig
vlees Uw rampspoed ver van u houden, Dat gij u
zo zeker voelt? 16 Een groene olijf met heerlijke
vruchten Had Jahweh u genoemd; Maar onder
donderend geraas Heeft Hij vuur gelegd aan zijn
blaren, En verbranden zijn takken! 17 Jahweh



Jeremia 11:18 xxx Jeremia 12:2

der heirscharen, die u had geplant, Bedreigt
u met rampen: Om de misdaad van het huis
van Israël en Juda, Die ze bedreven, om Mij
te tergen, Door wierook voor Báal te branden!
18 Jahweh, Gij hebt het mij bekend gemaakt,
zodat ik het weet, Gij hebt mij hun toeleg doen
zien; 19 Ik zelf was als een argeloos lam, Dat naar
de slachtbank wordt geleid. Ik wist niet eens,
dat zij aanslagen tegen mij smeedden: Komt,
laten we de boom in zijn volle kracht vellen,
Hem uit het land der levenden rukken, Zodat zijn
naam niet meer wordt genoemd. 20 Jahweh der
heirscharen, rechtvaardige Rechter, Die harten
en nieren doorgrondt: Laat mij zien, hoe Gij
wraak op hen neemt, Want U vertrouw ik mijn
recht toe. 21 Daarom spreekt Jahweh van de
mannen van Anatot, Die mijn leven belagen,
en zeggen: Niet langer zult ge in Jahweh’s
Naam profeteren, Zo ge door onze hand niet
wilt sterven. 22 Waarachtig, zo spreekt Jahweh
der heirscharen: Zie, Ik kom op hen af; Hun
jongemannen zullen sterven door het zwaard,
Hun zonen en dochters van honger. 23 Niets
blijft van hen over, Wanneer Ik rampen ga
brengen Over Anatots mannen In hun jaar van
vergelding!

12
1 Jahweh, Gij zijt te rechtvaardig, om met U

te twisten; Toch leg ik U een rechtsvraag voor:
Waarom hebben de goddelozen geluk, Leven al
de trouwelozen in vrede? 2Gij hebt ze geplant; ze
hebben wortel geschoten, Ze groeien, en dragen
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ook vrucht: Toch waart Gij enkel dichtbij in
hun mond, Maar ver van hun hart. 3 Jahweh,
Gij kent en doorschouwt mij, Gij toetst mijn
gezindheid voor U: Sleep ze dus weg als schapen
ter slachting, Bestem ze voor de dag van de dood!
4 Hoelang zal het land blijven treuren, En al het
veldgewas kwijnen, Zullen vee en vogels vergaan
om de boosheid van zijn bewoners? Ze durven
nog zeggen: Hij zal ons einde niet zien! 5 Als u
de wedloop met voetgangers afmat, Hoe houdt
ge de paarden dan bij; En als ge u niet veilig
voelt in een vredig land, Wat doet ge dan in het
kreupelhout van de Jordaan? 6 Want zelfs uw
broeders en het huis van uw vader Zijn u on-
trouw geworden, en schreeuwen u na; Vertrouw
ze dus niet, Al spreken ze u nog zo vriendelijk
toe! 7 Ik heb mijn huis al verlaten, Mijn erfdeel
verstoten, Mijn zielsgeliefde overgeleverd In de
hand van haar vijanden. 8 Mijn erfdeel is
tegen Mij opgestaan Als een leeuw in het woud;
Het brulde Mij tegen, En daarom ging Ik het
haten. 9 Mijn erfdeel is in mijn oog een bonte
vogel geworden, Van alle kanten door roofvogels
omringd. Op, drijft de wilde beesten samen,
Haalt ze bijeen, om het op te slokken. 10 Een
bende herders heeft mijn wijngaard vernield,
Mijn erfdeel vertrapt, Mijn kostelijke akker In
een woeste steppe veranderd. 11 Ze hebben er
een woestijn van gemaakt, Treurend en eenzaam
voor mijn aanschijn; Het hele land ligt verwoest,
Niemand, die er zich om bekommert. 12 Over
alle toppen der steppe Zijn de rovers gekomen;
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Want het zwaard van Jahweh verslindt aan het
ééne einde, En tot het andere eind van het
land is geen sterveling veilig. 13 Ze hebben
tarwe gezaaid, maar doornen gemaaid, Zich
vruchteloos afgesloofd; Nu staan ze beschaamd
om hun oogst Door Jahweh’s ziedende toorn.
14 Zo spreekt Jahweh: Al mijn boze buren, die
mijn erfdeel hebben aangerand, Dat Ik Israël,
mijn volk, had geschonken: Zie, Ik ruk ze weg
van hun grond, En het huis van Juda uit hun
midden. 15 Maar als Ik ze heb weggerukt, Zal
Ik Mij weer hunner ontfermen; Dan breng Ik ze
allen terug naar hun erfdeel, Allen weer terug
naar hun eigen land. 16 En als zij de wegen van
mijn volk leren kennen, Bij mijn Naam leren
zweren: “Bij het leven van Jahweh!” Zoals ze
mijn volk bij Báal leerden zweren: Dan krijgen
ze een plaats in de kring van mijn volk. 17Maar
zo ze niet willen horen, Zal Ik dit volk vernielen,
Vernielen en verdelgen: Is de godsspraak van
Jahweh!

13
1 Jahweh sprak tot mij: Ga u een linnen gordel

kopen, en doe die om uw midden; maar laat er
geen water bij komen. 2 Ik kocht een gordel,
zoals Jahweh gezegd had, en sloeg hem mij om.
3 Toen werd het woord van Jahweh voor de
tweede maal tot mij gericht: 4 Neem de gordel,
die ge gekocht hebt, en die ge om uw midden
draagt; trek op naar de Eufraat, en begraaf hem
daar in een rotsspleet. 5 Ik ging heen, en begroef
hem bij de Eufraat, zoals Jahweh mij bevolen
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had. 6 Geruime tijd later sprak Jahweh tot mij:
Trek op naar de Eufraat, en haal er de gordel
vandaan, die Ik u geboden heb, daar te begraven.
7Weer ging ik naar de Eufraat, en groef de gordel
op van de plaats, waar ik hem had begraven.
En zie, de gordel was verrot, en deugde nergens
meer voor. 8 Nu werd het woord van Jahweh tot
mij gericht: 9 Zo spreekt Jahweh! Zo zal Ik de
geweldige trots van Juda en van Jerusalem laten
rotten. 10 Dat boze volk, dat weigert naar mijn
woorden te luisteren, dat zijn afgestompt hart
blijft volgen, en achter vreemde goden loopt,
om ze te dienen en te aanbidden: het zal als
deze gordel worden, die nergens voor deugt.
11 Want zoals de gordel aan iemands midden
wordt gehecht, zo had Ik het hele huis van
Israël en het hele huis van Juda aan Mij willen
hechten, spreekt Jahweh: om mijn volk te zijn,
mijn roem, mijn glorie en eer; maar ze luisterden
niet. 12Ook het volgende moet ge hun zeggen: Zo
spreekt Jahweh, Israëls God! Kruiken worden
met wijn gevuld! En als ze u antwoorden:
Dat weten we zelf wel, dat kruiken met wijn
worden gevuld; 13 dan moet ge hun zeggen: Zo
spreekt Jahweh! Zie, Ik ga alle bewoners van
dit land, en de koningen, die op Davids troon
zijn gezeten, en de priesters, profeten en alle
bewoners van Jerusalem met een zwijmeldrank
vullen; 14 en dan sla Ik ze tegen elkander te
pletter, de vaders tegelijk met de zonen, spreekt
Jahweh: vernielen zal Ik ze zonder genade,
zonder ontferming, zonder erbarmen. 15 Hoort
en luistert, weest niet trots: Want het is Jahweh,
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die spreekt! 16 Geeft eer aan Jahweh, uw God,
Eer het avond gaat worden, Eer ge uw voeten
zult stoten Aan sombere bergen; Eer Hij het
licht, dat ge wacht, tot duisternis maakt, En in
donker verandert. 17 Maar zo ge niet luistert,
Zal ik wenen in stilte om uw trots; Zal mijn oog
bitter schreien en stromen van tranen, Omdat de
kudde van Jahweh in ballingschap gaat. 18 Zeg
tot den koning en tot de gebiedster: Ge moet
lager gaan zitten; Want van uw hoofd is Uw
stralende kroon gevallen! 19 De steden van de
Négeb zijn ingesloten, En niemand, die ze ontzet;
Heel Juda gaat de ballingschap in, Is geheel
ontvolkt! 20 Sla uw ogen op, en zie rond: Wie
zijn er uit het noorden gekomen? Waar is de
kudde, u toevertrouwd, Waar zijn uw prachtige
schapen? 21 Wat zegt ge ervan, dat ze als
meesters over u heersen, Die ge hadt aangehaald
als uw minnaars; Grijpen u de weeën niet aan
Als een barende vrouw? 22 Vraagt ge dan nog
bij uzelf: Waarom overkomt mij dit alles? Om
de grootheid van uw misdaad gaan uw slippen
omhoog, Worden uw hielen ontbloot! 23 Of kan
een moor zijn huid nog veranderen, Een panter
zijn vlekken: Kunt gij het goede nog doen, Die
aan het kwaad zijt verslaafd? 24 Neen, Ik zal
u verstrooien als kaf, Dat wegstuift voor de
wind van de steppe; 25 Dit zal uw lot en uw
deel zijn, Dat Ik u toemeet, spreekt Jahweh!
Omdat ge Mij hebt vergeten, En op leugens
hebt vertrouwd: 26 Daarom licht Ik uw slippen
op tot uw hoofd, Komt uw schaamte te kijk!
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27 Uw echtbreuk, uw hunkeren, uw schandelijke
ontucht, Uw gruwelen op de heuvels der vlakte
heb Ik gezien. Wee u, Jerusalem! Nooit wordt ge
meer rein, Hoe lang het ook duurt!

14
1 Het woord, dat Jahweh tot Jeremias richtte

naar aanleiding van de droogte: 2 Juda treurt,
Zijn poorten versmachten, En liggen in rouw op
de grond. Een jammerklacht stijgt uit Jerusalem
op! 3 De rijken zenden hun knechten om water,
Ze gaan naar de putten, maar vinden het niet.
Met lege kruiken keren ze terug, Beschaamd en
verlegen, het hoofd bedekt. 4 De akkerbouw
is gestaakt, Want op het veld valt geen regen;
Beschaamd staan de boeren, En bedekken hun
hoofd. 5 Ja, zelfs de hinde op het veld, Die haar
jong heeft geworpen; Laat het in de steek, Omdat
er geen gras is. 6 De wilde ezels staan op de
klippen, Naar lucht te happen als jakhalzen; Hun
ogen versmachten, Omdat er geen groen is. 7 Al
klagen onze zonden ons aan, Ach Jahweh, geef
uitkomst terwille van uw Naam! Ja, talloos zijn
onze schulden, Waarmee wij tegen U hebben
misdaan: 8 Tegen Jahweh, Israëls Hoop, Zijn
Redder in tijden van nood! Waarom zoudt Gij
als een vreemdeling zijn in het land, Als een
reiziger, die alleen overnacht? 9 Waarom zoudt
Gij staan als een hulpeloos man, Als een held,
die de kracht mist tot redding? Gij zijt toch in
ons midden, o Jahweh; Wij dragen uw Naam:
verlaat ons niet! 10 Maar zo spreekt Jahweh
over dit volk: Ze hielden zoveel van losbandig
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leven. En rusteloos waren hun voeten. Maar
nu houdt Jahweh niet langer van hen, Maar
gedenkt Hij hun schuld, En vergeldt Hij hun
zonden. 11 En Jahweh zeide tot mij: Smeek
geen genade voor dit volk! 12 Al vasten ze ook:
Ik luister niet naar hun bidden; Al dragen ze
brandoffers op, Of spijsoffers: Ik wil ze niet
meer! Neen, met zwaard en honger en pest
Maak Ik ze af! 13 Ik zeide: Ach Jahweh, mijn
Heer! Zie, de profeten zeggen hun toch: Geen
zwaard zult ge zien, Geen hongersnood lijden;
Maar Ik zal u bestendige vrede geven In deze
plaats! 14 Maar Jahweh zeide tot mij: Leugens
voorspellen ze in mijn Naam, die profeten! Ik
zond ze niet, heb hun geen opdracht gegeven, En
tot hen niet gesproken. Leugen-visioenen, waan-
orakels, En eigen verzinsels: Dat profeteren ze
u! 15 Daarom spreekt Jahweh over die profeten:
Die in mijn Naam profeteren, Al zond Ik ze niet;
En die durven zeggen, Geen zwaard en geen
honger teistert dit land: Door het zwaard en de
honger zullen ze sterven, Die leugen-profeten!
16 En het volk, waarvoor zij profeteren, Zal in
Jerusalems straten worden geworpen Door de
hongersnood en het zwaard, En niemand zal
het begraven. Op hen, op hun vrouwen, hun
zonen en dochters, Stort Ik hun eigen boosheid
uit! 17 Dit moet ge hun zeggen: Mijn ogen
stromen van tranen Nacht en dag, en vinden
geen rust; Want met een vreselijke ramp Is de
jonkvrouw geslagen, De dochter van mijn volk
Met een smartelijke wonde. 18 Ga ik het veld
in: Daar liggen ze, vermoord door het zwaard;



Jeremia 14:19 xxxvii Jeremia 15:4

Kom ik in de stad: Uitgemergeld door de honger;
Zelfs profeet en priester Lopen radeloos rond
door het land. 19 Hebt Gij dan Juda voor altoos
verworpen, Hebt Gij zo’n afkeer van Sion? Ach,
waarom slaat Gij ons toch, Waarom is er geen
genezing voor ons? Wij hopen op vrede: geen
zegen, Op een tijd van genezing: ontzetting!
20Ach Jahweh, wij erkennen onzemisdaad, En de
schuld onzer vaderen: Ja, wij hebben gezondigd
tegen U! 21 Verwerp ons niet terwille van uw
Naam, Geef de Zetel uwer Glorie niet prijs;
Gedenk uw Verbond met ons, en verbreek het
toch niet! 22Zijn er onder de goden der heidenen,
die ‘t laten regenen, Of kan de hemel soms buien
geven? Zijt Gij het niet alleen, o Jahweh, onze
God, Op wien wij nog hopen, Omdat Gij dit alles
verricht?

15
1Maar Jahweh zeide tot Mij: Al stonden Moses

en Samuël voor mijn aanschijn, Ik bekommerde
Mij niet om dit volk; jaag ze weg uit mijn ogen, ze
moeten heen! 2 En als ze u vragen, waar zullen
we heen; dan moet ge hun zeggen: Zo spreekt
Jahweh! Wie voor de dood is bestemd: naar de
dood; wie voor het zwaard: naar het zwaard;
wie voor de honger: naar de honger; wie voor
de ballingschap: naar de ballingschap! 3 Vier
machten laat Ik op hen los, is de godsspraak
van Jahweh: Het zwaard om te moorden, de
honden om weg te slepen, de vogels uit de
lucht om te verslinden, de beesten op aarde om
te vernielen! 4 Ik maak ze ten afschrik voor
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alle koninkrijken der aarde, om wat Manasses,
de zoon van Ezekias, en koning van Juda, in
Jerusalem heeft gedaan. 5 Jerusalem, wie zal
nog deernis met u hebben, Wie u beklagen; Wie
maakt er een omweg, Om naar uw welstand
te vragen? 6 Ge hebt Mij verworpen, spreekt
Jahweh, Mij de rug toegekeerd. Daarom steek Ik
mijn hand tegen u uit, om u te vernielen, Ik ben
het zat, Mij nog te ontfermen. 7 Ik ga ze wannen
Voor de poorten van het land; Kinderloos maak
Ik mijn volk, en richt het te gronde, Omdat ze
zich niet hebben bekeerd. 8Hun weduwen maak
Ik talrijker nog Dan het zand van de zee; Over
de moeders van hun jongens Breng Ik ontzetting
op klaarlichte dag, En stort geheel onverwacht
Angst en verschrikking over haar uit. 9Die zeven
kinderen baarde, bezwijmt, En zinkt in onmacht
neer; Haar zon gaat onder midden op de dag,
In beschaming en schande. En wat er overblijft,
geef Ik prijs aan het zwaard, Aan hun vijanden,
is de godsspraak van Jahweh! 10 Wee mij, mijn
moeder, dat ge mij hebt gebaard, Een man,
met wien de hele wereld wil kijven en twisten;
Ik ben niemands schuldeiser, ben niemand iets
schuldig, En ze verwensen mij allen. 11 Toch,
Jahweh, heb ik U trouw gediend, Bij U voor
mijn vijand ten beste gesproken In tijden van
onheil en nood: 12 Maar kan men ijzer uit ‘t
noorden en koper breken? 13 - 14 - 15 Gij weet
het Jahweh! Wees mijner indachtig, Kom mij te
hulp, en wreek mij op die mij vervolgen; Stort
door uw lankmoedigheid mij niet in ‘t verderf,
Gedenk, dat ik gehoond word om U! 16 Zodra ik
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uw woorden ontving, heb ik ze verslonden, Uw
woord was mij een vreugde en blijdschap des
harten; Want uw Naam is over mij uitgeroepen,
o Jahweh, God der heirscharen! 17Nooit zat ik in
vrolijke kringen, Nooit heb ik blijdschap gekend;
Door ùwe hand zat ik eenzaam, Want Gij hebt
mij met gramschap vervuld. 18 Waarom is er
dan geen eind aan mijn smart, En schrijnt mijn
wonde, ongeneeslijk? Waarom zijt Gij voor mij
als een onbetrouwbare beek, Waar men nooit op
water kan rekenen? 19 Daarom spreekt Jahweh:
Wanneer gij aan Mij u overgeeft, Dan geef Ik u
weer, Dat ge voor mijn aanschijn moogt staan.
En wanneer ge waardige woorden spreekt, niets
minderwaardig, Dan moogt ge mijn mond zijn:
Zij moeten zich richten naar u, Gij moet u niet
richten naar hen! 20 Dan maak Ik u tegenover
dit volk Tot een onneembare koperen muur; En
wanneer zij tegen u strijden, Kunnen ze u niet
overwinnen. Dan blijf Ik bij u, om u te helpen,
Om u te redden, spreekt Jahweh; 21 Dan zal Ik
u redden uit de hand van de bozen, U bevrijden
uit de greep van uw beulen!

16
1 Het woord van Jahweh werd tot mij gericht:

2 Ge moogt u geen vrouw nemen, Geen zonen
en dochters hebben in deze plaats; 3 Want zo
spreekt Jahweh over de zonen en dochters, Die in
deze plaats geboren worden, Over de moeders,
die ze baren, Over de vaders, die ze in dit
land verwekken: 4 Een smartelijke dood zullen
ze sterven, Niet worden betreurd, niet worden
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begraven; Ze blijven liggen als mest op de akker,
Door zwaard en honger komen ze om. Hun lijken
worden tot aas geworpen Voor de vogels uit de
lucht en de beesten der aarde. 5 Zo spreekt Jah-
weh: Ge moogt geen sterfhuis binnengaan, Geen
rouw bedrijven, Ze niet gaan beklagen. Want Ik
heb dit volk mijn vrede onttrokken, Mijn genade
en ontferming, spreekt Jahweh: 6 Groot en klein
zal sterven in dit land! Men zal ze begraven
noch betreuren, Zich niet voor hen kerven, zich
de haren niet scheren; 7 Men zal geen rouw-
brood met hen breken, Om ze over de doden
te troosten; Men zal ze geen troostbeker reiken
Voor hun vader en moeder. 8 Ge moogt naar
geen feestgelag gaan, Niet met hen aanzitten, om
te eten of te drinken! 9 Zo spreekt Jahweh der
heirscharen, Israëls God: Want Ik zal in deze
plaats doen verstommen, Voor uw ogen en in
uw dagen, De kreten van blijdschap en vreugde,
De jubel van bruidegom en bruid! 10 Wanneer
ge dit volk dit alles verkondigt, dan zullen ze
u vragen: Waarom dreigt Jahweh ons toch met
al deze geweldige rampen; waarin bestaat onze
schuld, onze zonde, die wij tegen Jahweh, onzen
God, zouden hebben bedreven? 11 Dan moet
ge hun zeggen: Omdat uw vaderen Mij hebben
verlaten, spreekt Jahweh; Achter vreemde goden
gelopen, ze hebben gediend en aanbeden, Mij
hebben verzaakt, niet mijn wet onderhouden;
12 En omdat gij het nog erger hebt gemaakt dan
uw vaderen, Alleen uw afgestompt, boos gemoed
zijt gevolgd, Maar niet naar Mij hebt geluisterd!
13 Daarom slinger Ik u weg uit dit land, Naar
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een land, dat ge niet hebt gekend, Noch gij,
noch uw vaders! Daar kunt ge vreemde goden
gaan dienen. Overdag en des nachts: Want dan
ontferm Ik Mij uwer niet meer. 14 - 15 - 16 Zie,
Ik ga talrijke vissers ontbieden, Is de godsspraak
van Jahweh: Die zullen ze vangen. Dan laat
Ik talloze jagers op hen los, Die jagen ze op
van iedere berg, Van iedere heuvel en rotskloof.
17 Want mijn ogen zijn al op hun wegen gericht,
Ze blijven voor Mij niet verborgen, Hun schuld
kan zich niet aan mijn ogen onttrekken. 18 Ik
zal ze hun vroegere en latere schuld en zonde
vergelden, Omdat ze mijn land hebben ontwijd
met het aas van hun monsters En mijn erfdeel
met hun gruwelen hebben vervuld! 19 Jahweh,
mijn sterkte en mijn burcht, Mijn toevlucht in
tijden van nood; Tot u komen de volkeren zelfs
Van de grenzen der aarde. Ze zeggen: Onze
vaderen hebben enkel leugens bezeten, En ijdele
waan, die niemand kan helpen. 20 Of kan de
mens zich goden maken; Die zijn toch geen god!
21 Daarom zal Ik u laten merken, Ditmaal doen
voelen Mijn hand en mijn kracht; En weten
zullen ze, dat Jahweh mijn Naam is!

17
1 De zonde van Juda staat opgeschreven Met

ijzeren stift, Met diamanten spits gegrift Op de
tafel van hun hart. Op de hoornen van hun
altaren, 2 Als een gedachtenis voor hun zonen:
Op hun altaren, heilige stammen, groene bomen,
3 Op hun hoge heuvels en bergen in de vlakte.
Uw rijkdom en al uw schatten geef Ik prijs Tot
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straf voor uw zonde in heel uw gebied, 4 En uw
erfdeel zal u ontvallen, Dat Ik u had geschonken.
Dan maak Ik u tot slaaf van uw vijanden In een
land, dat ge niet hebt gekend; Want ge hebt het
vuur van mijn gramschap ontstoken, Dat eeuwig
blijft branden. 5 Zo spreekt Jahweh! Vervloekt
de man, die op mensen vertrouwt, En steun
zoekt bij vlees, Maar wiens hart zich afwendt van
Jahweh. 6 Hij is als een struik in de woestijn,
Die nimmer zegen ziet komen, Maar op de
verschroeide bodem der steppe blijft staan, Op
brak en onbewoonbaar land. 7 Maar gezegend
de man, die op Jahweh vertrouwt, En die zijn
hoop stelt op Jahweh. 8 Hij is als een boom,
aan het water geplant, Die zijn wortels schiet in
de beek; Die dreigende hitte niet vreest, Wiens
blad niet verwelkt; Die in droge jaren niet kwijnt,
Maar altijd vruchten blijft dragen. 9 Het hart is
het listigst van allen, Vol boosheid, wie kan het
kennen? 10 Ik, Jahweh, doorgrond het hart, En
peil de nieren, Om iedereen naar zijn gedrag te
vergelden, En naar de vrucht van zijn werken.
11 Een veldhoen legt eieren, die ze niet uitbroedt:
Die onrechtvaardige schatten verzamelt, Moet ze
midden in zijn leven verlaten, En aan het eind
van zijn leven blijkt hij een dwaas. 12 Troon
der heerlijkheid, voor eeuwig verheven, In onze
heilige stede: 13 Jahweh, hoop van Israël! Die U
verlaten, komen te schande, Die tegen mij zich
verzetten, staan opgeschreven ten dode, Omdat
ze Jahweh verzaken, de bron van de levende
wateren! 14 Genees mij, Jahweh, dan word ik
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gezond; Kom mij te hulp, dan word ik gered:
Want Gij zijt mijn glorie! 15 Zie, ze zeggen tot
mij: Waar blijft dan toch het woord van Jahweh?
Ach, laat het in vervulling gaan! 16 Ik heb niet
aangedrongen Op onheil bij U, Naar de dag van
jammer niet verlangd, Gij weet het! Wat mij
over de lippen kwam, Was afkomstig van U!
17 Wees Gij dan mijn ondergang niet, Gij mijn
toevlucht op de dag van jammer. 18 Laat mijn
vervolgers beschaamd staan, niet ik; Zij worden
gebroken, niet ik. Breng over hen de dag van
jammer, Verpletter ze ten einde toe. 19 Jahweh
sprak tot mij: Ga in de “poort van de kinderen
van het volk” staan, waardoor de koningen van
Juda in- en uitgaan, en in alle andere poorten
van Jerusalem. 20 Dan moet ge hun zeggen:
Hoort het woord van Jahweh, koningen van
Juda en heel Juda, en gij allen, bewoners van
Jerusalem, die door deze poorten komt! 21 Zo
spreekt Jahweh: Neemt u angstvallig in acht,
op de sabbatdag geen lasten te dragen en door
Jerusalems poorten naar binnen te brengen.
22 Ge moogt op de dag van de sabbat geen lasten
ook uit uw huizen dragen, en geen andere arbeid
verrichten. Neen, ge moet de sabbatdag heiligen,
zoals Ik uw vaderen heb bevolen. 23 Maar die
hebben niet gehoord en niet willen luisteren;
ze waren hardnekkig, gehoorzaamden niet, en
lieten zich niet gezeggen. 24 Welnu, indien
ge Mij gehoorzaamt, spreekt Jahweh, en op de
sabbatdag geen lasten door deze stadspoorten
draagt, maar de sabbatdag heiligt en op die dag
geen arbeid verricht: 25 dan zullen de koningen
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en vorsten, die op Davids troon zijn gezeten, door
deze stadspoorten op wagens en paarden komen
gereden: zijzelf en hun vorsten met de mannen
van Juda en de bewoners van Jerusalem; en dan
blijft deze stad voor immer bewoond. 26 Dan zal
men ook uit de steden van Juda, uit de omtrek
van Jerusalem en uit het land van Benjamin
blijven komen: uit de vlakten en bergen en
Négeb, om brand- en slachtoffers, spijsoffers en
wierook te brengen, en dankoffers op te dragen
in het huis van Jahweh. 27 Maar zo ge niet
naar Mij luistert, de sabbat niet heiligt, en met
lasten beladen op de dag van de sabbat door
de poorten van Jerusalem trekt, dan zal Ik een
vuur in zijn poorten ontsteken, dat Jerusalems
burchten verslindt, en dat niet wordt geblust.

18
1 Het woord, dat Jahweh tot Jeremias richtte!

2 Sta op, en ga naar het huis van den potten-
bakker beneden; daar zal Ik u mijn opdracht
doen horen. 3 Ik ging naar beneden naar het
huis van den pottenbakker. Deze was juist
bezig, een pot te draaien op de dubbele schijf.
4Maar de pot, die de pottenbakker uit leemwilde
maken, mislukte onder zijn hand; toen begon de
pottenbakker opnieuw en maakte er een andere
pot van, juist als hij wilde. 5 Nu werd het
woord van Jahweh tot mij gericht: 6 Zou Ik niet
als deze pottenbakker met u kunnen handelen,
huis van Israël, spreekt Jahweh? Waarachtig,
als leem in de hand van den pottenbakker zijt
gij in mijn handen, huis van Israël! 7 Het éne
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ogenblik besluit Ik, een volk en een rijk uit
te roeien, omver te werpen en te vernielen;
8 maar als het volk, tegen wien Ik dit besluit
heb getroffen, zich van zijn boosheid bekeert,
dan heb Ik weer spijt over het onheil, dat Ik
het wilde berokkenen. 9 Het andere ogenblik
besluit Ik, een volk en een rijk op te bouwen
en te planten; 10 Maar als het kwaad doet in
mijn ogen en naar Mij niet wil horen, dan heb
Ik spijt van het goede, dat Ik besloten had, het
te doen. 11 Welnu dan, zegt tot de mannen
van Juda en de bewoners van Jerusalem: Zo
spreekt Jahweh! Zie, Ik ben een onheil tegen
u aan het kneden, en zit een plan tegen u te
vormen; keert allen dus terug van uw boze weg,
en verbetert uw handel en wandel. 12 Maar ze
zeggen: Vergeefse moeite! We willen onze eigen
zin blijven doen, en allemaal ons afgestompt,
boos hart blijven volgen. 13 Daarom spreekt
Jahweh: Vraagt het de volken, Wie ooit zo iets
heeft gehoord? Iets huiveringwekkends Heeft de
jonkvrouw van Israël bedreven! 14 Smelt ooit
van de machtige spitsen De Libanon-sneeuw;
Drogen ooit haar bruisende, Kille en ruisende
wateren op? 15 Maar mijn volk heeft Mij
vergeten, Voor waangoden wierook gebrand. Die
hebben ze op hun wegen doen struikelen, Op
de oeroude banen, Zodat ze zijpaden gaan, En
ongeëffende wegen. 16 Zo maakten ze hun land
tot een steppe, Tot bespotting voor eeuwig; Wie
er doorheen trekt, verstomt, Schudt meewarig
het hoofd. 17 Als een oostenwind Zal Ik ze voor
hun vijand verstrooien; Ik zal ze met de nek
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bezien, niet met het gelaat, Op de dag van hun
nood! 18 Toen zeiden zij: Komt, laat ons een
aanslag tegen Jeremias beramen: “Neen, den
priester is de wet niet ontnomen, Den wijze
de raad niet, Den profeet niet het Godswoord!”
Vooruit, laten we hem doden voor zo’n taal, En
niet luisteren naar zijn woorden! 19 Jahweh,
luister Gij dan naar mij, En hoor wat mijn
bestrijders zeggen. 20 Mag men dan goed met
kwaad vergelden, Dat ze mij een kuil mogen
graven? Gedenk toch, dat ik bij U voor hen
stond te pleiten, Om uw gramschap van hen af
te wenden. 21 Geef dus hun kinderen prijs aan
de honger, En lever ze uit aan het zwaard; Laat
hun vrouwen kinderloos blijven, En weduwen
worden, Hun mannen sterven aan de pest, Hun
jongens sneuvelen door het zwaard! 22 Laat
het krijgsgehuil Uit hun huizen weerklinken,
Wanneer Gij benden van rovers Onverwacht op
hen afstuurt; Want ze hebben een kuil gegraven,
om mij te vangen, En strikken voor mijn voeten
gezet. 23 Maar Jahweh, Gij kent alle moordplan-
nen, Die ze tegenmij smeden. Vergeef ze dus hun
misdaad niet, En wis hun zonden niet uit voor
uw aanschijn; Stort ze neer voor uw aanschijn,
Reken met hen af in de tijd van uw gramschap!

19
1 Jahweh sprak: Ge moet met enige oudsten

van het volk en der priesters een aarden kruik
kopen, 2 naar het Ben-Hinnom-dal gaan tegen-
over de Schervenpoort, en daar de woorden
verkondigen, die Ik tot u ga spreken. 3 Ge
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moet hun zeggen: Hoort het woord van Jahweh,
koningen van Juda en bewoners van Jerusalem!
Zo spreekt Jahweh der heirscharen, Israëls God!
Zie, Ik ga rampen brengen over deze plaats,
waarvan de oren tuiten van iedereen die het
hoort. 4 Want ze hebben Mij verlaten, deze
plaats van Mij vervreemd, en daar wierook
gebrand voor vreemde goden, die zijzelf, noch
hun vaderen, noch Juda’s koningen hebben
gekend. Zij hebben deze plaats met het bloed
van onschuldigen gedrenkt, 5 en offerhoogten
voor Báal gebouwd, om hun zonen en dochters
als offer voor Báal te verbranden; wat Ik toch
zeker niet heb geboden, en wat Mij nooit in de
gedachte is gekomen. 6 Daarom zullen de dagen
komen, spreekt Jahweh, dat men deze plaats
niet meer Tófet zal noemen en Ben-Hinnom-
dal, maar “Moord-dal”. 7 Want Ik zal Juda en
Jerusalem radeloos maken op deze plaats, ze
voor hun vijanden doen vallen door het zwaard
en door de hand van hen, die hun naar het
leven staan, en hun lijken tot aas werpen voor de
vogels uit de lucht en voor de beesten op aarde.
8 Ik zal van deze stad een wildernis maken en
een bespotting; wie er voorbijgaat, verstart, en
zal met haar plagen gaan spotten. 9 Ik zal ze
het vlees van hun zonen en dochters doen eten;
ze zullen elkanders vlees verslinden in de nood
en benauwdheid, waarin hun vijanden, en die
hun naar het leven staan, hen zullen brengen.
10 Daarna moet ge de kruik verbrijzelen voor de
ogen der mannen, die met u mee zijn gegaan,
11 en tot hen zeggen: Zo spreekt Jahweh der
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heirscharen! Ik zal het volk en deze stad ver-
brijzelen, zoals men een aarden pot verbrijzelt,
die men niet meer kan maken. In de Tófet zal
men begraven bij gebrek aan plaats. 12 Zo zal Ik
ook deze plaats en haar bewoners behandelen,
is de godsspraak van Jahweh, en van deze stad
een Tófet maken. 13 En Jerusalems huizen en de
paleizen van Juda’s koningen zullen even onrein
zijn als de plaats van de Tófet: al die huizen,
waar men op het dak wierook gebrand heeft
voor heel het heir aan de hemel, en plengoffers
voor vreemde goden heeft gebracht. 14 Daarna
ging Jeremias weg van de Tófet, waar Jahweh
hem had heengezonden om te profeteren. Hij
ging in de voorhof staan van het huis van
Jahweh, en zeide nu tot heel het volk: 15 Zo
spreekt Jahweh der heirscharen, Israëls God!
Zie, Ik ga over deze stad en alle omliggende
steden al de rampen brengen, waarmee Ik ze
heb bedreigd; want ze blijven hardnekkig, en
luisteren niet naar mijn woorden!

20
1 Toen nu de priester Pasjchoer, de zoon van

Immer, die het oppertoezicht had in de tem-
pel van Jahweh, Jeremias deze profetie hoorde
spreken, 2 liet hij den profeet Jeremias geselen,
en sloot hem in het blok in de noordelijke
Benjamin-poort van Jahweh’s tempel. 3 Eerst de
volgende morgen liet Pasjchoer Jeremias uit het
blok. Maar nu sprak Jeremias tot hem: Jahweh
noemt u geen Pasjchoer, maar “Verschrikking-
alom”. 4 Want zo spreekt Jahweh: Zie, Ik maak
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u tot een “Verschrikking”, voor u zelf en al uw
vrienden; zij zullen vallen door het zwaard van
hun vijand, en ùw ogen zullen het zien. Heel
Juda lever Ik uit aan den koning van Babel; hij
zal ze naar Babel brengen, ze slaan met het
zwaard. 5 Heel de rijkdom dezer stad geef Ik
prijs, heel haar have en goed; al de schatten van
Juda’s koningen lever Ik aan hun vijanden uit; ze
zullen ze plunderen en roven, en ze naar Babel
gaan brengen. 6 En gij, Pasjchoer, zult met heel
uw gezin in ballingschap gaan. In Babel zult
ge komen en sterven, daar worden begraven:
gij met al uw vrienden, wien ge leugens hebt
voorspeld! 7 Jahweh, Gij hebt mij verlokt, en ik
liet mij verlokken; Gij waart mij te sterk, Gij hebt
overwonnen: De hele dag word ik uitgelachen,
Iedereen hoont mij. 8 Zo dikwijls ik spreek,
moet ik schreeuwen, Geweld en verwoesting
verkonden; Het woord van Jahweh Brengt iedere
dag mij smaad en bespotting. 9Nam ik mij voor:
Ik wil er niet meer aan denken, Het niet meer
prediken in zijn Naam, Dan werd het een laaiend
vuur inmijn hart, In mijn gebeente een brand. Ik
doe mijn best, het uit te houden, Maar ik kan het
niet langer; 10 Want ik hoor velen al mompelen:
Laat ons ook hem “Verschrikking-alom” gaan
verkonden! Allen, met wie ik in vriendschap
leefde, Loeren op mijn val: “Misschien laat
hij zich vangen en verschalken, En kunnen we
wraak op hem nemen!” 11Maar Jahweh staat mij
terzijde als een machtige held: Mijn vervolgers
zullen vallen en machteloos zijn; Ze zullen
blozen van schaamte, omdat hun toeleg mislukt,
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Van eeuwige, onvergetelijke schande! 12 Jahweh
der heirscharen, Gij toetst den rechtvaardige, Gij
doorgrondt nieren en hart; Laat mij zien, hoe Gij
wraak op hen neemt, Want U vertrouw ik mijn
recht toe. 13 Zingt Jahweh ter eer, Brengt Jahweh
lof: Want Hij redt het leven der armen Uit de
handen der bozen! 14 Vervloekt de dag, Waarop
ik werd geboren; De dag, waarop mijn moeder
mij baarde, Ontvange geen zegen!

15 Vervloekt de man, Die mijn vader kwam
melden: Een kind, een jongen is u geboren; En
die hem geluk er mee wenste! 16Het ga dien man
als de steden, Die Jahweh meedogenloos heeft
vernield: ‘s Morgens hore hij angstgeschrei,
Krijgsrumoer in de middag. 17 Vervloekt de
man, Die mij niet in de moederschoot doodde:
Dan was mijn moeder mijn graf geworden,
Haar schoot voor eeuwig zwanger gebleven.
18 Waarom ben ik uit de moederschoot Ter
wereld gekomen, Om kommer en jammer te zien,
En mijn dagen in schande te slijten?

21
1 Het woord, dat door Jahweh tot Jeremias

gericht werd, toen koning Sedekias Pasjchoer,
den zoon van Malki-ja, en den priester Sefanja,
den zoon van Maäseja, naar hem toezond met
het verzoek: 2 Raadpleeg Jahweh voor ons; want
Nabukodonosor, de koning van Babel, valt ons
aan. Zal Jahweh voor ons al zijn vroegere
wonderen herhalen, zodat hij van ons wegtrekt?
3 Jeremias gaf hun ten antwoord: Dit moet ge
Sedekias gaan zeggen! 4 Zo spreekt Jahweh,



Jeremia 21:5 li Jeremia 21:12

Israëls God! Zie, Ik sla buiten de muren de
wapenen terug, die gij voert, en waarmee gij
den koning van Babel en de Chaldeën, die u
belegeren, bestrijdt; Ik jaag ze in deze stad
op een hoop. 5 Ik ga zelf u bestrijden met
gespierde vuist, met sterke arm, met ziedende
gramschap en grimmige woede. 6 Ik sla de
bewoners dezer stad, mensen en dieren: ze
zullen sterven aan een hevige pest. 7 Dan lever
Ik, is de godsspraak van Jahweh, Sedekias uit,
den koning van Juda, met zijn hovelingen, het
volk en al wat pest, zwaard en honger in deze
stad heeft gespaard, aan Nabukodonosor, den
koning van Babel, aan hun vijanden en die hun
naar het leven staan. Men zal ze doden met de
punt van het zwaard: zonder genade, zonder
medelijden, zonder erbarmen. 8 En tot dit volk
moet ge zeggen: Zo spreekt Jahweh! Zie, Ik
laat u de keus tussen de weg ten leven en de
weg naar de dood. 9 Wie in de stad blijft,
zal sterven door het zwaard, door honger of
pest; maar wie ze verlaat, en zich overgeeft
aan de Chaldeën, die u belegeren, zal blijven
leven: zijn buit zal lijfsbehoud zijn. 10 Want
Ik bezoek deze stad voor haar ongeluk en niet
voor haar welzijn, is de godsspraak van Jahweh!
Ze zal worden overgeleverd aan den koning
van Babel; die zal ze verbranden! 11 Juda’s
koninklijk huis, Hoort Jahweh’s woord; 12 Huis
van David: dit zegt Jahweh! Spreekt iedere
morgen eerlijk recht, En bevrijdt den verdrukte
uit de macht der verdrukkers; Anders slaat mijn
gramschap uit als een vuur, Dat zal branden en
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niet worden geblust Om uw boze werken. 13 Ik
zal u! Bewoners van de vallei, Van de rots in de
vlakte, spreekt Jahweh; Die zeggen durft: Wie
komt op ons af, Wie dringt onze schuilhoeken
binnen? 14 Ik zal u vergelden naar de vrucht
van uw werken, Is de godsspraak van Jahweh;
Een vuur ontsteken in haar woud, Dat heel haar
omgeving verslindt!

22
1 Jahweh sprak: Ga naar het paleis van den

koning van Juda beneden, en spreek daar dit
woord: 2Verneem het woord van Jahweh, koning
van Juda, die op Davids troon zijt gezeten; gijzelf
en uw hovelingen, met het volk dat door deze
poorten komt! 3 Zo spreekt Jahweh! Doet recht
en gerechtigheid; bevrijdt den verdrukte uit de
macht der verdrukkers; kwelt en plaagt geen
vreemdeling, geen wees en weduwe; vergiet
geen onschuldig bloed in deze plaats. 4 Want
wanneer ge trouw dit gebod volbrengt, dan
zullen de koningen, die op Davids troon zijn
gezeten, op wagens en paarden door de poorten
van dit paleis blijven rijden: zijzelf, hun hov-
elingen en hun volk. 5 Maar wanneer ge naar
deze woorden niet luistert, dan zweer Ik u bij
Mijzelf, is de godsspraak van Jahweh, dat dit
paleis een puinhoop zal worden. 6 Want dit
zegt Jahweh over Juda’s koninklijk huis: Al
waart ge een Gilad voor Mij, Een Libanon-top:
Waarachtig, Ik maak van u een woestijn, Een
onbewoonde ruïne. 7 Ik roep vernielers tegen
u op, Elk met zijn werktuig; Die houwen de
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keur van uw ceders omver, En smijten ze in
het vuur. 8 En als talrijke volken langs deze
stad zullen komen, En tot elkaar zullen zeggen:
Waarom heeft Jahweh zo gehandeld Met deze
machtige stad; 9 Dan zal men zeggen: Omdat ze
hebben verzaakt Het Verbond van Jahweh, hun
God, Vreemde goden hebben aanbeden, En die
hebben gediend. 10 Weent niet over een dode,
en beklaagt hem niet, Maar schreit om hem, die
in ballingschap ging; Want hij komt niet meer
terug, Om zijn geboorteland nog te zien. 11 Zo
spreekt Jahweh over Sjalloem, den koning van
Juda en zoon van Josias, die na zijn vader Josias
regeerde: Die uit deze plaats is vertrokken, Keert
er nimmermeer terug; 12 Hij zal sterven, waar
men hem in ballingschap bracht, Dit land zal
hij nooit meer aanschouwen! 13 Wee hem, die
zijn huis met ongerechtigheid bouwt, Zijn zalen
met onrecht; Die zijn naaste laat zwoegen om
niet, Hem zijn loon niet betaalt. 14 Die zegt: Een
groot huis wil ik bouwen, Met luchtige zalen,
Met brede vensters, panelen van ceders, Met
vermiljoen-rood beschilderd. 15 Zijt ge koning
geworden, Om met ceders te pronken? Zeker,
ook uw vader heeft gegeten en gedronken, Maar
hij deed er recht en gerechtigheid bij: 16Hij hielp
den zwakke en arme aan hun recht, Toen ging
het hem goed. Heet dat niet: Mij kennen, Is de
godsspraak van Jahweh! 17 Maar gij hebt geen
oog en geen hart Dan voor uw voordeel alleen,
Voor het vergieten van onschuldig bloed, Voor
geweld en verkrachting. 18 En daarom spreekt
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Jahweh Over Jojakim, den zoon van Josias, Den
koning van Juda: Wee, over dien man! Voor
hem geen klaagzang: “Ach mijn broer, ach
mijn zuster!” Voor hem geen schreien: “Ach
meester, ach hoogheid!” 19 Neen, zoals men
een ezel begraaft, Zal hij worden begraven:
Men sleept hem weg en gooit hem neer Buiten
Jerusalems poorten. 20 Klim de Libanon op
en schreeuw, Laat het galmen in Basjan, Gilt
het van de Abarim uit: Want al uw minnaars
liggen verslagen! 21 Ik sprak tot u in tijden
van voorspoed, Ge hebt geantwoord: Ik wil
niet horen; Dat was van jongsaf uw gedrag, Gij
luistert niet naar mijn stem! 22 De storm zal al
uw leiders verstrooien, Uw minnaars zullen in
ballingschap gaan; Dan zult ge beschaamd staan,
En over al uw leiders blozen. 23 Gij, die op de
Libanon troont, In de ceders genesteld: Hoe zult
ge krijten als uw weeën komen, En smarten als
van een barende vrouw? 24 Zo waarachtig Ik
leef, is de godsspraak van Jahweh: Konjáhoe,
Jojakims zoon, en koning van Juda, Al waart
ge de zegelring aan mijn rechterhand, Ik trok
er u af. 25 Ik lever u uit aan die uw leven
belagen, In de macht van hen, die ge vreest,
Aan Nabukodonosor, den koning van Babel, In
de macht der Chaldeën. 26 Ik slinger u weg met
uw moeder, die u baarde, Naar het land, waar ge
niet zijt geboren: daar zult ge sterven; 27 En naar
het land, waarnaar ze zo vurig verlangen, Keren
ze nimmermeer terug. 28 Is die man dan een
armzalige, verbrijzelde kruik, Konjáhoe een pot,
die niemand wil hebben, Dat men hem weggooit,
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hem en zijn kroost, Wegsmijt naar een land,
dat ze niet kennen? 29 Land, land, land, Hoor
Jahweh’s woord! 30 Zo spreekt Jahweh: Teken
dien man als kinderloos op, Als een man, wien
niets in het leven gelukt; Want van zijn kroost
zal het niemand gelukken, Op Davids troon zich
te zetten, En weer over Juda te heersen!

23
1 Wee de herders, die vernielen en ver-

strooien De kudde mijner weide, spreekt Jah-
weh! 2 Daarom spreekt Jahweh, Israëls God,
Over de herders, die mijn volk moesten leiden:
Gij hebt mijn schapen verspreid en verstrooid,
En die niet willen zoeken; Nu kom ik ù zoeken
om de boosheid uwer werken, Is de godsspraak
van Jahweh! 3 Ikzelf zal de rest vanmijn schapen
verzamelen, Uit alle landen, waarheen Ik ze heb
verstrooid; Ik breng ze weer terug naar hun
weide, Waar ze gedijen en groeien. 4 Dan stel
Ik herders over hen aan, die ze weiden, Zodat
ze niet vrezen of beven, En niet langer worden
vermist: Is de godsspraak van Jahweh! 5 Zie,
de dagen komen, spreekt Jahweh, Dat Ik David
een rechtvaardige Spruit zal verwekken, Een
Koning, die met wijsheid zal heersen, En recht en
gerechtigheid doen in het land. 6 In zijn dagen
zal Juda worden verlost, En Israël in veiligheid
wonen; En dit is de Naam, waarmee men Hem
noemt: Jahweh, onze gerechtigheid! 7 Want zie,
de dagen komen, Is de godsspraak van Jahweh,
Dat men niet meer zal zeggen: Bij het leven van
Jahweh, Die Israëls kinderen uit Egypte heeft
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geleid! 8 Maar: Bij het leven van Jahweh, Die
Israëls kroost uit het noorderland heeft geleid,
Uit alle landen, waarheen Hij hen had verstrooid,
En ze weer naar hun eigen grond heeft gebracht!
9 Over de profeten: Mijn hart is verscheurd in
mijn borst, Al mijn beenderen rillen er van;
Ik ben als een beschonken man, Als een, die
door wijn is bevangen: Want voor Jahweh
en zijn heilig woord 10 Ligt het hele land vol
overspelers! Want door hun schuld is het land
in rouw, Liggen de dreven der steppe verdord,
Jagen de mensen de boosheid na, Zoeken ze
in de leugen hun kracht. 11 Want profeet en
priester zijn even bedorven, Zelfs in mijn tempel
vind Ik hun boosheid, zegt Jahweh! 12 Daarom
wordt de weg, die ze gaan, Als een glibberig
pad in het donker, Waarop ze struikelen en
vallen. Want Ik ga rampen over hen brengen
In hun jaar van vergelding: Is de godsspraak
van Jahweh! 13 Bij Samaria’s profeten Heb Ik
verdwazing aanschouwd: Ze profeteerden door
Báal, En misleidden Israël, mijn volk; 14 Maar
bij Jerusalems profeten Heb Ik gruwelen ontdekt.
Door hun overspel En hun omgaan met leugens
Versterken ze de bozen nog in hun kwaad: Zodat
niemand zich van zijn boosheid bekeert. En
allen voor Mij als Sodoma werden, Als Gomorra
al haar bewoners. 15 Daarom zegt Jahweh der
heirscharen Over die profeten: Zie, Ik spijs ze
met alsem, En drenk ze met gif; Want van
Jerusalems profeten Komt het bederf over het
hele land! 16 Zo spreekt Jahweh der heirscharen:
Luistert niet naar het woord dier profeten, Die
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voor u de toekomst voorzeggen: Zij verdwazen
u slechts, Ze verkonden visioenen van eigen
vinding, Niet op Jahweh’s bevel! 17 Ze beloven
aan die het woord van Jahweh verachten: Ge
zult vrede genieten! En aan allen, die hun
afgestompt hart blijven volgen: Geen rampen
zullen u treffen! 18 Wie hunner heeft in de
raad van Jahweh gestaan, Zijn woord gezien en
gehoord, wie het begrepen? 19 Neen, de storm
van Jahweh zal komen, De gramschap barst los
als een wervelwind, Op het hoofd der bozen stort
zij zich uit! 20 De toorn van Jahweh legt zich
niet neer, Eer Hij zijn plannen heeft ten uitvoer
gebracht: Ten leste zult ge het zelf ondervinden!
21 Ik heb die profeten niet gezonden: toch gaan
ze hun gang, Tot hen niet gesproken: toch pro-
feteren ze er op los! 22 Hadden zij in mijn raad
gestaan, Dan zouden ze mijn volk mijn woorden
doen horen, Hen van hun boze wandel bekeren,
En van de slechtheid hunner werken. 23 Ben
Ik enkel een God van dichtbij, spreekt Jahweh;
Geen God uit de verte? 24 Kan iemand zich in
een schuilhoek verbergen, Zodat Ik hem niet
zou bespeuren, spreekt Jahweh? Vervul Ik niet
hemel en aarde: Is de godsspraak van Jahweh!
25 Ik heb gehoord wat de profeten verkonden, Die
leugens voorspellen in mijn Naam, En zeggen: Ik
had een droom, ik had een droom! 26 Hoe lang
nog zijn die profeten van zin, Leugenprofeten
te blijven, Profeten van hun eigen verzinsels?
27 Zijn ze van plan, Mijn volk mijn Naam te laten
vergeten Door de dromen, die ze vertellen De
een aan den ander: Zoals hun vaderen mijn
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Naam Voor Báal hebben vergeten? 28De profeet,
die een droom heeft, vertelle zijn droom, Maar
die mijn woord heeft ontvangen, Moet het naar
waarheid verkonden! Wat heeft het stro met het
koren gemeen, spreekt Jahweh? 29 Is mijn woord
niet als vuur, Als een hamer, die de rotssteen
vergruizelt? 30 Daarom: Ik zal die profeten, Is
de godsspraak van Jahweh, Die mijn woorden
stelen, de een van den ander! Ik zal die profeten,
31 Die hun tong maar gebruiken, Om orakels te
spreken! 32 Ik zal die profeten van valse dromen,
Die mijn volk misleiden door hun vertelsels,
Door hun leugens en zwetsen; Die Ik niet heb
gezonden, geen opdracht gegeven, En dit volk
van geen nut zijn: Is de godsspraak van Jahweh!
33 En wanneer dit volk u komt vragen, Of een
profeet of een priester: Waar is dan toch “de Last
van Jahweh”, Dan moet ge hun zeggen: Gijzelf
zijt die last, En Ik werp u af, is de godsspraak
van Jahweh! 34 En de profeet, de priester of leek,
Die zeggen durft: “Een Last van Jahweh”, Dien
zal Ik straffen, hem en zijn huis! 35 Dit moogt ge
alleen tot elkander zeggen: “Wat heeft Jahweh
geantwoord, Wat heeft Jahweh gezegd?” 36 Ge
moogt niet meer spreken van “Last van Jahweh”;
Want die “Last” berust op uw eigen woord, En
gij verdraait de woorden van den levenden God,
Van Jahweh der heirscharen, onzen God. 37 Zo
moet ge den profeet ondervragen: “Wat heeft
Jahweh geantwoord, wat heeft Jahweh gezegd?”
38 Maar zo ge nog spreekt van “Een Last van
Jahweh”, Waarachtig, dan zal Jahweh u zeggen:
Omdat ge dit woord durft gebruiken: “Een Last
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van Jahweh”, Ofschoon Ik u toch liet zeggen:
Ge moogt niet meer spreken van “Een Last van
Jahweh”: 39 Daarom pak Ik u op als een last, En
slinger u weg tegelijk met de stad, Die Ik u en
uw vaderen gaf: Weg uit mijn ogen! 40 En Ik
zal eeuwige schande over u brengen, Eeuwige,
onvergetelijke smaad!

24
1 Jahweh schonk mij een visioen: Zie, daar

stonden twee manden met vijgen voor de
tempel van Jahweh. Het gebeurde, nadat
Nabukodonosor, de koning van Babel, Jekonias,
den zoon van Jojakim en koning van Juda,
met de magistraten van Juda en de smeden en
bankwerkers uit Jerusalem had weggevoerd en
naar Babel gebracht. 2 In de ene mand waren
uitstekende vijgen als van de eerste pluk; in de
andere mand heel slechte vijgen, te slecht om te
eten. 3 En Jahweh zeide tot mij: Jeremias, wat
ziet ge? Ik antwoordde: Vijgen; de goede vijgen
zijn uitstekend, en de slechte zijn bijzonder
slecht, te slecht om te eten. 4 Toen werd het
woord van Jahweh tot mij gericht: 5 Zo spreekt
Jahweh, Israëls God: Zoals men deze goede
vijgen beziet, Zo zal Ik de ballingen van Juda,
Die Ik uit deze plaats heb verbannen Naar het
land der Chaldeën, goedgunstig aanzien. 6 Ik
zal een genadige blik op hen werpen, En breng
ze weer terug in dit land; Ik bouw ze op, en
breek ze niet af, Ik plant ze, en ruk ze niet uit.
7 Ik schenk hun een hart, om te erkennen, Dat
Ik Jahweh ben; Zij zullen mijn volk, Ik zal hun
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God zijn, Wanneer ze zich van ganser harte tot
Mij bekeren. 8 Maar zoals met slechte vijgen,
Te slecht om te eten, spreekt Jahweh: Zo zal
Ik handelen met Sedekias, den koning van Juda,
Met al zijn vorsten en die in Jerusalem werden
gespaard, Die in dit land zijn achtergebleven,
Of die in Egypteland wonen. 9 Ik maak ze ten
afschrik Voor alle koninkrijken der aarde, Tot
smaad en spreekwoord, tot spot en vloek Op
alle plaatsen, waar Ik ze heendrijf; 10 Ik laat het
zwaard op hen los, Met honger en pest, Tot ze
zijn uitgeroeid uit het land, Dat Ik hun en hun
vaderen heb gegeven!

25
1 Dit was het woord, dat in het vierde jaar

van Jojakim, den zoon van Josias en koning van
Juda, en het eerste jaar van Nabukodonosor,
den koning van Babel, tot Jeremias over het
hele volk van Juda gericht was, 2 en dat de
profeet Jeremias voor het hele volk van Juda en
al de bewoners van Jerusalem had gesproken:
3 Van het dertiende jaar van Josias, den zoon
van Amon en koning van Juda, tot de dag van
heden, drie en twintig jaar lang, is het woord van
Jahweh tot mij gericht, en heb ik van de vroege
morgen tot de late avond tot u gesproken; maar
ge hebt niet gehoord. 4 Bovendien heeft Jahweh
‘s morgens vroeg en ‘s avonds laat al zijn dien-
aars, de profeten, tot u gezonden; maar ge hebt
niet gehoord, niet willen luisteren. 5 Hij sprak:
Bekeert u toch allen van uw boze handel en
wandel; dan zult ge voor eeuwig blijven wonen
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op de grond, die Jahweh u en uw vaders heeft
geschonken. 6 Loopt geen vreemde goden na, om
ze te dienen en te aanbidden, en tart Mij niet met
het werk uwer handen, opdat Ik u geen onheil
berokken. 7Maar ge hebt niet willen luisteren, is
de godsspraak van Jahweh, en Mij getart met uw
maaksels tot uw eigen schade. 8 Daarom spreekt
Jahweh der heirscharen: Omdat ge naar mijn
woorden niet hebt geluisterd, 9 daarom heb Ik
mijn dienaar Nabukodonosor, den koning van
Babel, ontboden, en zal Ik alle volksstammen
uit het noorden gaan halen, is de godsspraak
van Jahweh, om ze los te laten op dit land en
zijn bewoners, en op alle omliggende volken.
Ik zal ze met de banvloek slaan, en ze tot een
afschrik maken, tot een bespotting en eeuwige
schande; 10 Ik zal uit hun midden de tonen van
vreugde en blijdschap, de jubel van bruidegom
en bruid, het knarsen van de molen en het licht
van de lamp doen verdwijnen. 11 Heel dit land
zal een puinhoop worden en steppe, en deze
volken zullen den koning van Babel dienstbaar
worden, zeventig jaar lang. 12 Maar als die
zeventig jaar zijn verlopen, zal Ik den koning van
Babel en dat volk zijn misdaad vergelden, is de
godsspraak van Jahweh, het land der Chaldeën
gaan straffen, en er een eeuwige steppe van
maken. 13 Dan zal Ik over dat land al mijn
bedreigingen in vervulling doen gaan, die Ik
er tegen heb uitgesproken, en alles wat in dit
boek staat geschreven, en wat Jeremias over alle
volken heeft voorspeld. 14 Want ook zij zullen
dienstbaar worden aanmachtige volken en grote
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koningen: zo zal Ik ze hun daden vergelden
en het werk hunner handen! 15 En nu spreekt
Jahweh, de God van Israël, tot mij: Neem deze
beker met de wijn van gramschap uit mijn hand,
en laat alle volken er uit drinken, tot wie Ik
u zend; 16 ze zullen hem drinken en waggelen,
en dol worden door het zwaard, dat Ik op hen
loslaat. 17 Ik nam de beker uit de hand van
Jahweh aan, en liet er alle volken uit drinken, tot
wie Jahweh mij zond: 18 Jerusalem en de steden
van Juda met hun koningen en magistraten,
om er een puinhoop en een woestenij van te
maken, een spot en een vloek, zoals ze op
de dag van vandaag zijn geworden; 19 Farao,
den koning van Egypte met zijn hovelingen
en magistraten en heel zijn volk; 20 geheel de
gemengde bevolking en alle koningen van het
land van Oes; al de koningen van het land
der Filistijnen met Asjkelon, Gaza, Ekron en
wat er van Asjdod is overgebleven; 21 Edom,
Moab en de Ammonieten; 22 alle koningen van
Tyrus, alle koningen van Sidon met de koningen
van het kustgebied aan de andere kant van
de zee; 23 Dedan, Tema, Boez, met allen die
zich de slapen scheren; 24 alle koningen van
Arabië, met heel de gemengde bevolking, die
de steppe bewoont; 25 alle koningen van Zimri,
alle koningen van Elam en alle koningen van
Medië; 26 alle koningen van het noorden, dichtbij
of ver van elkander; alle koninkrijken op de
oppervlakte der aarde; het laatst zal de koning
van Sjesjak drinken. 27 Ge moet hun zeggen:
Zo spreekt Jahweh der heirscharen, Israëls God!
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Drinkt, tot ge er dronken van wordt en gaat
braken, tot ge er bij neervalt en niet overeind
kunt door het zwaard, dat Ik op u afzend. 28 En
wanneer ze weigeren, de beker van u aan te
nemen en te drinken, dan moet ge hun zeggen:
Zo spreekt Jahweh der heirscharen! Drinken
zult ge! 29 Of denkt ge nog, dat ge gespaard
blijft, terwijl Ik al begonnen ben, rampen te
brengen over de stad, die naar mijn Naam is
genoemd? Neen, ge blijft niet gespaard; want Ik
heb het zwaard al ontboden tegen alle bewoners
der aarde, is de godsspraak van Jahweh der
heirscharen! 30Ge moet hun dit alles profeteren,
en tot hen zeggen: Jahweh brult uit de hoge, Laat
zijn donder rollen uit zijn heilige woning; Hij
buldert tegen zijn stede, Stoot een jubelkreet uit,
als die de wijnpers treden, Tegen alle bewoners
der aarde. 31De strijdkreet dreunt tot de grenzen
der aarde, Want Jahweh gaat alle volken richten,
Vonnis vellen over alle vlees: De bozen worden
aan het zwaard geregen, Is de godsspraak van
Jahweh! 32 Zo spreekt Jahweh der heirscharen:
Zie, een jammer waart rond Van volk tot volk;
Een geweldige storm barst los Uit de hoeken
der aarde! 33 Dan zullen zij, die door Jahweh
worden geslagen, Van het ene einde der aarde
tot het andere liggen; Ze zullen niet worden
betreurd, Niet worden verzameld, niet worden
begraven, Maar dienen tot mest op het veld.
34 Jammert herders en klaagt, Bestrooit u met
as, gij leiders der schapen: Want uw tijd is
gekomen, Om geslacht te worden en afgemaakt;
Als vette bokken zult ge vallen. 35 Dan zal er
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geen vluchten meer zijn voor de herders, Geen
ontkomen voor de leiders der schapen; 36 Men
zal de herders horen jammeren, De leiders der
schapen horen klagen, Omdat Jahweh hun kudde
vernielt. 37De vredige beemden liggen verwoest,
Door Jahweh’s ziedende toorn; 38De leeuw heeft
zijn schuilplaats verlaten, Hun land is een steppe
geworden Door het moordend zwaard!

26
1 In het begin der regering van Jojakim, den

zoon van Josias en koning van Juda, werd dit
woord door Jahweh tot Jeremias gericht. 2 Zo
spreekt Jahweh! Ge moet in de voorhof van
Jahweh’s tempel gaan staan, en tot alle bewoners
van Juda, die in de tempel van Jahweh komen
aanbidden, al de woorden spreken, die Ik u
bevolen heb, hun te zeggen; ge moogt er geen
enkel van binnenhouden. 3 Misschien dat ze
nog luisteren, en zich van hun boze werken
bekeren, zodat Ik spijt van het onheil krijg, dat
Ik van plan ben, hun om hun boze daden te
berokkenen. 4 Ge moet hun zeggen: Zo spreekt
Jahweh! Wanneer ge Mij niet gehoorzaam zijt,
niet leeft naar mijn wet die Ik u heb gegeven, 5 en
niet luistert naar de woorden van de profeten,
mijn dienaars, die Ik u van de vroege morgen
tot de late avond heb gezonden, maar waarnaar
ge niet hebt gehoord: 6 dan zal Ik met deze
tempel doen, zoals Ik met Sjilo gedaan heb, en
maak Ik deze stad tot een vloek voor alle volken
der aarde. 7 De priesters, de profeten en heel
het volk hoorden Jeremias aan, toen hij die
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woorden in de tempel van Jahweh verkondde.
8Maar nauwelijks had Jeremias alles gezegd wat
Jahweh hem bevolen had, voor heel het volk
te verkonden, of priesters, profeten en heel het
volk grepen hem vast, en riepen: De dood zult
ge sterven! 9 Hoe durft ge in Jahweh’s Naam
profeteren, dat het deze tempel als Sjilo zal gaan,
en dat deze stad zal worden verwoest, en zonder
bewoners zal zijn! En het hele volk stoof op
Jeremias af in de tempel van Jahweh. 10 Toen de
aanvoerders van Juda hoorden wat er te doen
was, kwamen zij uit het paleis van den koning
naar boven, naar de tempel van Jahweh, en
zetten zich neer voor de nieuwe poort van de
tempel van Jahweh. 11Nu riepen de priesters en
de profeten tot de aanvoerders en tot het hele
volk: Deze man heeft de dood verdiend, omdat
hij tegen deze stad profeteert, zoals ge met eigen
oren gehoord hebt. 12Maar nu nam Jeremias het
woord, en sprak tot alle aanvoerders en het hele
volk: Jahweh heeft mij gezonden, om alles, wat
ge gehoord hebt, te profeteren tegen dit huis en
tegen deze stad. 13 Verbetert liever uw handel
en wandel, en luistert naar Jahweh, uw God; dan
krijgt Jahweh nog spijt van het onheil, waarmee
Hij u heeft bedreigd. 14 Wat mijzelf betreft: ik
ben in uw handen, en ge kunt met mij doen
wat ge wilt! 15 Maar weet het wel, als ge mij
vermoordt, dat ge onschuldig bloed op u laadt:
op uzelf, op deze stad en die er in wonen; want,
waarachtig, Jahweh heeft mij tot u gezonden,
om u dit alles te verkonden. 16 Toen zeiden de
aanvoerders en heel het volk tot de priesters en
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profeten: Deze man heeft de dood niet verdiend;
want hij heeft tot ons in de Naam van Jahweh
gesproken! 17 Nu stonden ook enige mannen op
uit de oudsten van het land, en spraken voor heel
het verzamelde volk: 18Ook Mikeas, de man van
Morésjet, profeteerde ten tijde van Ezekias, den
koning van Juda, en hij heeft tot heel het volk
van Juda durven zeggen: Zo spreekt Jahweh der
heirscharen! Sion zal worden omgeploegd als
een akker, Jerusalem zal een puinhoop worden,
De tempelberg een heuvel met struiken! 19Heeft
Ezekias, de koning van Juda, of iemand uit Juda,
hem daarom vermoord? Is men niet eerder
Jahweh gaan vrezen, en Jahweh genade gaan
smeken, zodat Jahweh spijt heeft gekregen van
het onheil, waarmee Hij hen had bedreigd? En
zouden wij onze ziel met zo’n grote misdaad
bezwaren? 20 Er was toen echter nog een andere
man, die in Jahweh’s Naam profeteerde. Het
was Oeri-ja, de zoon van Sjemajáhoe uit Kirjat-
Jearim; ook hij profeteerde tegen deze stad en
dit land juist hetzelfde als Jeremias. 21 Maar
toen koning Jojakim met al zijn officieren en
aanvoerders van zijn preken had gehoord, wilde
de koning hem doden. Oeri-ja vernam het, en
vluchtte in zijn angst naar Egypte. 22 Doch
koning Jojakim zond hem enige mannen naar
Egypte achterna, namelijk Elnatan, den zoon van
Akbor, met zijn mannen, 23 die Oeri-ja uit Egypte
haalden, en voor koning Jojakim brachten. Deze
doodde hem met het zwaard, en liet zijn lijk op
de begraafplaats van het gewone volk werpen.
24Het was dan ook alleen aan Achikam, den zoon
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van Sjafan, te danken, dat Jeremias niet aan het
volk werd uitgeleverd, om te worden gedood.

27
1 In het begin der regering van Sedekias,

den zoon van Josias en koning van Juda, werd
dit woord door Jahweh tot Jeremias gericht.
2 Jahweh sprak tot mij: Ge moet u riemen en
jukstangen maken, en die om uw hals doen. 3Ge
moet die ook aan den koning van Edom, den
koning van Moab, den koning der Ammonieten,
den koning van Tyrus en den koning van Sidon
zenden door bemiddeling van hun gezanten,
die naar Jerusalem bij Sedekias, den koning
van Juda, zijn gekomen, 4 en hun de volgende
opdracht voor hun meesters meegeven: Dit
moet ge tot uw meesters zeggen: Zo spreekt
Jahweh der heirscharen, Israëls God! 5 Door
mijn geweldige kracht en gespierde arm heb Ik
de aarde geschapen met de mensen en dieren,
die op de aarde zijn; en Ik geef ze dus aan wien
Ik wil. 6 Welnu, thans heb Ik al deze landen
aan mijn dienaar Nabukodonosor, den koning
van Babel, gegeven; zelfs de wilde beesten heb
Ik hem gegeven, om hem dienstbaar te zijn.
7 Alle volken zullen hem, zijn zoon en zijn
kleinzoon dienen, totdat ook voor zijn land de
tijd is gekomen, dat machtige volken en grote
koningen het aan zich zullen onderwerpen. 8 En
wanneer een volk of een koninkrijk zich niet
aan Nabukodonosor, den koning van Babel, wil
onderwerpen, en zijn nek niet in het juk van
den koning van Babel wil steken, dan zal Ik dat
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volk met zwaard, honger en pest komen straffen,
spreekt Jahweh, totdat Ik ze geheel en al onder
zijn heerschappij heb gebracht. 9 Luistert dus
niet naar uw profeten, waarzeggers en dromers,
naar uw wichelaars en tovenaars, die tot u
zeggen: Ge moet u niet onderwerpen aan den
koning van Babel! 10 Want ze profeteren u
leugens; ze bereiken alleen, dat ze u van uw
bodem verjagen, en dat Ik u zal verstoten en gij
te gronde zult gaan. 11 Maar het volk, dat zijn
nek in het juk van den koning van Babel steekt
en hem dient, zal Ik rustig in zijn land laten
blijven, spreekt Jahweh, om het te bebouwen en
te bewonen. 12 Ook tot Sedekias, den koning
van Juda, sprak Ik in dezelfde geest: Steekt
uw hals in het juk van den koning van Babel,
en onderwerpt u aan hem en zijn volk; dan
blijft ge in leven. 13 Waarom zoudt gij en uw
volk willen sterven door zwaard, honger of pest,
waarmee Jahweh het volk heeft bedreigd, dat
zich niet onderwerpt aan den koning van Babel?
14 Luistert niet naar het woord der profeten, die
u zeggen: Ge moet u niet onderwerpen aan den
koning van Babel. Want ze profeteren u leugens.
15 Ik heb hun geen zending gegeven, spreekt
Jahweh; ze profeteren leugens in mijn Naam, en
bereiken alleen, dat Ik u zal verstoten, en dat
gij te gronde zult gaan, gijzelf en de profeten,
die voor u profeteren. 16 En tot de priesters
en heel dit volk sprak ik: Zo spreekt Jahweh!
Luistert niet naar het woord van uw profeten,
die u voorspellen: De vaten uit de tempel van
Jahweh komen nu spoedig van Babel terug. Want
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zij profeteren u leugens. 17 Luistert niet naar
hen, maar onderwerpt u aan den koning van
Babel, dan blijft ge in leven. Waarom zou deze
stad een puinhoop worden? 18 Als zij werkelijk
profeten zijn en het woord van Jahweh bezitten,
laat hen dan liever bij Jahweh der heirscharen
aandringen, dat ook de vaten, die in de tempel
van Jahweh, in het paleis van den koning van
Juda en in Jerusalem zijn overgebleven, niet
eveneens naar Babel gaan. 19 Want zo spreekt
Jahweh der heirscharen over de zuilen, het
bekken, de voetstukken en de rest van het
vaatwerk, die in deze stad zijn overgebleven,
20 en die Nabukodonosor, de koning van Babel,
niet heeft meegenomen, toen hij Jekonias, den
zoon van Jojakim en koning van Juda, met al de
voornaamsten van Juda en Jerusalem vandaar
naar Babel in ballingschap bracht; 21waarachtig,
zo spreekt Jahweh der heirscharen, Israëls God,
over de vaten, die in de tempel van Jahweh, in
het paleis van Juda’s koning en in Jerusalem zijn
overgebleven: 22 Naar Babel gaan ze, en daar
zullen ze blijven, tot Ik weer naar hen omzie,
spreekt Jahweh, en ze weer terugbreng naar
deze plaats!

28
1 In hetzelfde jaar: het was in het begin

der regering van Sedekias, koning van Juda, in
de vijfde maand van het vierde jaar, sprak de
profeet Chananja, de zoon van Azzoer uit Gibon,
in de tempel van Jahweh en in tegenwoordigheid
van de priesters en van heel het volk tot mij:
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2Zo spreekt Jahweh der heirscharen, IsraëlsGod!
Ik breek het juk van den koning van Babel!
3 Binnen twee jaren breng Ik alle vaten van
Jahweh’s tempel, die Nabukodonosor, de koning
van Babel, uit deze plaats heeft weggenomen
en naar Babel gebracht, weer naar deze plaats
terug. 4 Ook Jekonias, den zoon van Jojakim en
koning van Juda, met alle ballingen van Juda,
die naar Babel gegaan zijn, breng Ik weer terug
naar deze plaats, is de godsspraak van Jahweh;
want Ik breek het juk van den koning van Babel!
5 Maar de profeet Jeremias diende den profeet
Chananja van antwoord in tegenwoordigheid
van de priesters en van heel het volk, dat zich in
de tempel van Jahweh bevond. 6 En de profeet
Jeremias zeide: Amen; zo beschikke het Jahweh!
Moge Jahweh het woord, dat ge daar profeteert,
in vervulling doen gaan, en de vaten van de
tempel van Jahweh met alle ballingen uit Babel
naar deze plaats terugbrengen. 7 Maar ge moet
ook eens luisteren naar dit woord, dat ik ten
aanhoren van u en van heel het volk heb te
zeggen: 8 De oude profeten, die mij en u zijn
voorafgegaan, hebben tegen machtige landen en
grote rijken slechts oorlog, honger en pest voor-
speld. 9 De profeet, die dus vrede voorspelt, zal
eerst door de uitkomst van zijn woord als profeet
worden erkend, dien Jahweh waarachtig heeft
gezonden. 10 Maar nu trok de profeet Chananja
het juk van de hals van den profeet Jeremias, en
brak het in stukken. 11 En in tegenwoordigheid
van heel het volk voegde Chananja er aan toe: Zo
spreekt Jahweh! Op dezelfde manier zal Ik het
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juk van Nabukodonosor, den koning van Babel,
breken; binnen twee jaren is het van de nek van
alle volken af! Toen ging de profeet Jeremias
maar heen. 12 Maar nadat de profeet Chananja
het juk had gebroken, dat de profeet Jeremias
om de hals had, werd het woord van Jahweh
tot Jeremias gericht. 13 Ge moet Chananja gaan
zeggen: Zo spreekt Jahweh! Een houten juk hebt
ge stuk gebroken; een ijzeren juk maak Ik er
voor in de plaats! 14Want zo spreekt Jahweh der
heirscharen, Israëls God: Een ijzeren juk leg ik
om de nek van al deze volken, om ze dienstbaar
te maken aan Nabukodonosor, den koning van
Babel; ze zullen hem dienen; zelfs de wilde
beesten heb Ik in zijn macht geleverd! 15 En
tot den profeet Chananja zelf sprak de profeet
Jeremias: Luister Chananja; Jahweh heeft u
niet gezonden, maar gij hebt de verwachting
van dit volk op leugens gegrond. 16 Daarom
spreekt Jahweh: Ik stoot u van de aarde weg;
eer het jaar voorbij is, zult ge sterven; want ge
hebt opstand tegen Jahweh gepreekt. 17 En de
profeet Chananja stierf nog in hetzelfde jaar in
de zevende maand.

29
1 Dit is de inhoud van de brief, die de pro-

feet Jeremias uit Jerusalem zond aan de nog
levende oudsten onder de ballingen, en aan
de priesters, profeten en heel het volk, dat
Nabukodonosor van Jerusalem naar Babel had
overgebracht, 2 nadat koning Jekonias met de
gebiedster, de hovelingen en de magistraten
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van Juda en Jerusalem, met de smeden en
bankwerkers Jerusalem hadden moeten ver-
laten. 3 Hij gaf hem mee aan Elasa, den zoon
van Sjafan, en Gemarja, den zoon van Chilki-
ja, die Sedekias, de koning van Juda, naar
Babel zond tot Nabukodonosor, den koning van
Babel. Hij luidde: 4 Zo spreekt Jahweh der
heirscharen, Israëls God, tot alle ballingen, die
Ik van Jerusalem naar Babel heb overgebracht!
5 Bouwt huizen, en gaat er in wonen; legt tuinen
aan, en geniet van hun vruchten. 6 Neemt
vrouwen, en verwekt zonen en dochters; kiest
vrouwen ook voor uw zonen, en huwt eveneens
uw dochters uit, opdat zij zonen en dochters
baren; vermeerdert u daar, in plaats van in
getal te verminderen. 7 Werkt voor de welvaart
der stad, waarheen Ik u heb verbannen, en
bidt Jahweh voor haar; want van haar welvaart
hangt de uwe af. 8 Want zo spreekt Jahweh,
Israëls God: Laat u door de profeten, die in
uw midden vertoeven, en door uw waarzeggers
niet misleiden, en luistert niet naar uw dromers,
die ge maar moet laten dromen. 9 Want ze
profeteren u leugens in mijn Naam; Ik heb ze
niet gezonden, is de godsspraak van Jahweh.
10Want zo spreekt Jahweh: Eerst als de zeventig
jaren van Babel voorbij zijn, zal Ik weer naar
u omzien, en u mijn belofte gestand doen, om
u terug te brengen naar deze plaats. 11 Ik ken
toch zelf wel de plannen, die Ik over u heb
gemaakt, is de godsspraak van Jahweh! Het zijn
plannen van heil en niet van rampen; plannen,
om u een hoopvolle toekomst te schenken. 12 Als



Jeremia 29:13 lxxiii Jeremia 29:21

ge dan tot Mij roept en tot Mij komt bidden,
dan zal Ik u horen; 13 als ge Mij zoekt, met
heel uw hart zoekt, dan zult ge Mij vinden.
14 Ja, dan zal Ik Mij door u laten vinden, is de
godsspraak van Jahweh: aan uw ballingschap
een einde maken, u verzamelen uit alle volken
en plaatsen, waarheen Ik u heb verstrooid, is
de godsspraak van Jahweh, en u terugvoeren
naar de plaats, waaruit Ik u heb verbannen.
15 Waarachtig, dan zult ge zeggen: Jahweh heeft
ons in Babel profeten verwekt! 16 Maar zo
spreekt Jahweh over den koning, die op Davids
troon is gezeten, en over heel het volk, dat in
deze stad is blijven wonen, over uw broeders,
die niet met u in ballingschap zijn gegaan: 17 Zo
spreekt Jahweh der heirscharen! Zie, Ik laat het
zwaard, de honger en de pest op hen los, en zal
er mee doen als met rotte vijgen, te slecht om
te eten. 18 Ik zal ze vervolgen met het zwaard,
met honger en pest, en zal ze ten afschrik
maken voor alle koninkrijken der aarde, tot een
vloek en ontzetting, tot spot en hoon onder alle
volken, waaronder Ik ze zal verstrooien. 19Want
ze hebben niet naar mijn woorden geluisterd,
spreekt Jahweh; niet geluisterd naar de profeten,
mijn dienaars, die Ik hun ‘s morgens vroeg en
‘s avonds laat heb gezonden, is de godsspraak
van Jahweh. 20 Luistert gij dan, ballingen, naar
het woord van Jahweh, gij allen, die Ik van
Jerusalem naar Babel zond. 21 Zo spreekt Jahweh
der heirscharen, Israëls God, over Achab, den
zoon van Kolaja en Sidki-jáhoe, den zoon van
Maäseja, die u leugens profeteren in mijn Naam:
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Zie, Ik lever ze uit aan Nabukodonosor, den
koning van Babel, die ze voor uw ogen zal doden.
22 Men zal een vloek van hen maken bij alle
ballingen van Juda, die zich in Babel bevinden:
“Jahweh doe met u als met Sidki-jáhoe en Achab,
die de koning van Babel in het vuur heeft
geroosterd!” 23Want ze hebben een schanddaad
in Israël bedreven, door overspel te begaan
met vrouwen van anderen, en leugenwoorden
te spreken in mijn Naam, daar Ik hun geen
opdracht gaf. Ik weet het, en kan het getuigen, is
de godsspraak van Jahweh! 24En tot Sjemajáhoe,
den Nechelamiet, moet ge zeggen: 25 Zo spreekt
Jahweh der heirscharen, Israëls God! Omdat
gij op eigen gezag een brief hebt gezonden aan
heel het volk van Jerusalem, aan den priester
Sefanja, den zoon van Maäseja, en aan alle
andere priesters… 26 Hij luidde: Jahweh heeft u
tot priester aangesteld in plaats van den priester
Jehojada, om in de tempel van Jahweh toezicht
te houden op iederen geestdrijver, die aan het
profeteren slaat, en dien in stok en boeien te
zetten. 27 Waarom laat ge dan Jeremias van
Anatot ongemoeid, die onder u profeteert? 28Hij
heeft bovendien ons in Babel een boodschap
gezonden: Nog lang zal het duren! Bouwt
huizen, en gaat er in wonen; legt tuinen aan,
en geniet van hun vruchten! 29 Toen de priester
Sefanja deze brief aan den profeet Jeremias had
voorgelezen, 30 werd het woord van Jahweh tot
Jeremias gericht: 31 Zend alle ballingen deze
boodschap! Zo spreekt Jahweh over Sjemaja, den
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Nechelamiet: Omdat Sjemaja onder u profeteert,
zonder dat Ik hem heb gezonden, en omdat hij
onder u valse verwachtingen wekt, 32 daarom
spreekt Jahweh! Zie, Ik zal Mij op Sjemaja, den
Nechelamiet, en zijn nageslacht wreken; geen
van de zijnen zal een plaats krijgen in de kring
van dit volk, om het geluk te aanschouwen, dat
Ik mijn volk zal bereiden, is de godsspraak van
Jahweh; omdat hij opstand tegen Jahweh heeft
gepreekt.

30
1 Het woord, dat door Jahweh tot Jeremias

werd gericht: 2 Zo spreekt Jahweh, Israëls God!
Schrijf alle woorden, die Ik tot u ga spreken,
op in een boek. 3 Want zie, de dagen zullen
komen, is de godsspraak van Jahweh, dat Ik
een einde zal maken aan de ballingschap van
Israël en Juda, mijn volk, zegt Jahweh; dat Ik ze
terugbreng naar het land, dat Ik hun vaderen
heb geschonken, en dat ze het in bezit zullen
nemen. 4 Dit zijn de woorden, die Jahweh over
Israël en Juda heeft gesproken: 5 Zo spreekt
Jahweh! Een angstgeschrei wordt gehoord,
Benauwende schrik! 6Vraagt en ziet, Of mannen
soms baren? Waarom dan zie ik iederen man
Met de handen op de heupen als een barende
vrouw? Waarom zijn alle gezichten vertrokken,
Doodsbleek geworden? 7 Wee, hoe geweldig die
dag; Zo is er geen ander! Een angsttijd voor
Jakob: Maar hij zal er uit worden gered! 8Op die
dag: spreekt Jahweh der heirscharen, Breek Ik
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het juk van hun nek, En scheur hun banden va-
neen. Niet langer zullen vreemden ze knechten;
9 Maar Jahweh zullen ze dienen, hun God, En
David, hun koning, dien Ik hun zal verwekken.
10 Jakob, mijn dienaar, wees niet bang, Spreekt
Jahweh; Israël, ge behoeft niet te vrezen; Want Ik
ga u verlossen uit verre gewesten, Uw kroost uit
het land hunner ballingschap! Jakob keert terug,
en vindt weer zijn rust, Onbekommerd, door
niemand verschrikt. 11Want Ik ben met u, om u
te redden, spreekt Jahweh! Ja, Ik ga alle volken
vernielen, Waaronder Ik u heb verstrooid. Maar
u zal Ik nimmer vernielen, Ik tuchtig u enkel,
zoals ge verdient; 12 Neen, Ik laat u niet onges-
traft! Zo spreekt Jahweh: Uw plaag is ontzettend,
En schrijnend uw wonde; 13 Niemand wil uw
zweren verbinden, Geneesmiddelen helpen u
niet. 14 Al uw minnaars zijn u vergeten, En
bekommeren zich niet meer om u. Want Ik heb
u als een vijand onbarmhartig geslagen, Om uw
grote schuld, en uw talloze zonden. 15 Wat krijt
ge dan zo om uw wonden, En uw ontzettende
plaag? Om uw grote schuld, en uw talloze
zonden Heb Ik u dit berokkend! 16 Waarachtig,
die u verslinden, Worden allen verslonden; En al
uw verdrukkers Zullen in ballingschap gaan; Uw
plunderaars worden geplunderd, Uw rovers zal
Ik beroven! 17 Dan sluit Ik uw wonde, En genees
uw kwalen, Is de godsspraak van Jahweh; Omdat
men u Verstoteling noemt: Dit is Sion, om wien
zich niemand bekommert! Zo spreekt Jahweh!
18 Zie, Ik maak de tenten van Jakob gelukkig,
En ontferm Mij over zijn stulpen; De stad wordt
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herbouwd op haar heuvel, De burcht troont weer
op zijn oude plaats;, 19 Er stijgen jubelzangen
uit op, En vrolijke kreten. Ik vermeerder ze
weer: zij verminderen niet; Ik herstel ze in ere:
men veracht ze niet meer; 20 Zijn zonen zullen
weer worden als vroeger, Zijn gemeente zal voor
mijn aangezicht staan; Al zijn verdrukkers zal
Ik bestraffen, Hij wordt weer sterker dan zij!
21 Zijn vorst staat uit zijn midden op; Ik laat hem
komen: hij mag Mij naderen; Wie anders zou
zijn leven wagen, Om Mij te naderen, spreekt
Jahweh! 22 Zo zult gij mijn volk, En Ik zal uw
God zijn! 23 Zie, de storm van Jahweh komt,
De gramschap barst los als een wervelwind, Op
het hoofd van de bozen stort zij zich uit. 24 De
toorn van Jahweh legt zich niet neer, Eer Hij zijn
plannen heeft ten uitvoer gebracht: Ten leste zult
ge het zelf ondervinden!

31
1 In die tijd, is de godsspraak van Jahweh,

Zal Ik voor Israëls stammen een God zijn, En
zij zullen mijn volk zijn, spreekt Jahweh. 2 In
de steppe vindt het volk weer genade, Dat door
het zwaard bleef gespaard: Israël, op weg naar
zijn rust. 3 Reeds uit de verte treedt Jahweh
het tegen: Met een eeuwige liefde heb Ik u lief;
Daarom neem Ik genadig u aan, en bouw u weer
op. 4 Jonkvrouw van Israël, gij wordt herbouwd;
Weer zult gij u tooien met pauken, Opgaan
in vrolijke reien! 5 Weer zult ge wijngaarden
planten op Samaria’s bergen, En die ze planten,
zullen er de vruchten van oogsten. 6 Ja, de dag
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zal komen, dat de wachters Op Efraïms bergen
roepen: Komt, laat ons opgaan naar Sion, Naar
Jahweh, onzen God! 7 Want zo spreekt Jahweh:
Jubelt van vreugd over Jakob, Juicht over den
heerser der volken; Verkondigt het blijde, en
roept het uit Jahweh heeft zijn volk verlost, Al
wat van Israël bleef gespaard! 8 Zie, Ik leid ze
terug Uit het land van het noorden, En breng ze
bijeen van de grenzen der aarde: Met blinden en
lammen in hun kring, Met zwangere en barende
vrouwen: In machtige drommen keren ze terug!
9Wenend schrijden ze voort, Maar troostend zal
Ik ze leiden, En ze naar de waterbeken brengen
Langs effen wegen, waarop ze niet struikelen;
Want Ik zal Israël een vader, Efraïm zal mijn
eerstgeborene zijn. 10 Volkeren, hoort het woord
van Jahweh, Verkondigt het op verre kusten: Die
Israël verstrooide, verzamelt het weer, En hoedt
ze, als een herder zijn kudde! 11 Waarachtig,
Jahweh heeft Jakob verlost, Hem uit de greep van
zijn overwinnaar bevrijd. 12 Juichend bereiken
ze de toppen van Sion, Stralend van vreugde om
de goedheid van Jahweh. Om het koren, de most
en de olie, Om de schapen en runderen. Hun
ziel is als een bevloeide tuin, Ze zullen nooit
meer versmachten. 13 Dan zullen de meisjes
dansen van vreugde, Jongemannen in de kring
van grijsaards; Dan zal Ik hun rouw in vreugde
veranderen, Ze troosten en verblijden, omdat
hun kommer voorbij is; 14 De priesters zal Ik
vette offers in overvloed geven, Mijn volk zal
zwelgen van mijn goedheid, spreekt Jahweh!
15 Zo spreekt Jahweh: Een jammerklacht wordt
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in Rama gehoord, Een bitter geween: Rachel
schreit om haar zonen, Ze wil zich niet laten
troosten, Want haar kinderen zijn niet meer.
16 Zo spreekt Jahweh: Houd op met schreien,
En droog uw tranen, Want er is troost voor
uw tobben, spreekt Jahweh: Ze keren terug uit
het land van den vijand; 17 Er is hoop voor de
toekomst, spreekt Jahweh, De kinderen keren
terug naar hun grond. 18 Ik heb toch gehoord,
Hoe Efraïm klaagt: Gij hebt mij streng getuchtigd
Als een ongetemd rund. Ach, breng mij tot
inkeer, ik wil mij bekeren, Gij zijt toch Jahweh,
mijn God! 19 Ja, na mijn afval, Kreeg ik berouw;
En toen ik het inzag, Sloeg ik mij de heupen.
Nu bloos ik van schaamte, Want ik boet de
schanddaden van mijn jeugd. 20 Is Efraïm dan
mijn lievelingszoon, Mijn troetelkind, Dat zo
gauw Ik hem dreig, Ik hem aanstonds gedenk? Is
daarommijn hart over hem zo ontroerd, Enmoet
Ik Mij zijner ontfermen, spreekt Jahweh? 21Richt
u mijlpalen op, Zet u wegwijzers neer; Let op het
pad, Op de weg, die ge gaat. Jonkvrouw van
Israël, keer terug, Hier terug naar uw steden!
22 Hoe lang zult ge talmen, Ontrouwe dochter!
Waarachtig een nieuw geslacht Schept Jahweh
op aarde: De vrouw keert terug Tot haar man!
23 Zo spreekt Jahweh der heirscharen, Israëls
God! Weer zal men zeggen In het land en de
steden van Juda, Wanneer Ik hun weer geluk
heb geschonken: Jahweh zegene u, Zetel van
Gerechtigheid, Heilige Berg! 24 Dan zal Juda
daar wonen met al zijn steden, Met landbouwers
en herders der kudde; 25 Die uitgeput zijn zal
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Ik verkwikken, Al de versmachtenden laven:
26 Dan waak Ik op, en blik om Mij heen, Mijn
slaap is voorbij! 27 Zie, de dagen komen, Is de
godsspraak van Jahweh: Dat Ik het huis van
Israël En het huis van Juda bestrooi Met het
zaad van mensen En het zaad van vee. 28 En
zoals Ik op hen heb gelet, Om uit te roeien
en te verdelgen, Te verwoesten, te vernielen
en onheil te brengen: Zo zal Ik ook op hen
letten, Om op te bouwen en te planten, Is de
godsspraak van Jahweh! 29 In die dagen zegt
men niet meer: De vaders eten onrijpe druiven,
De tanden der kinderen worden er stroef van!
30 Neen, iedereen sterft om zijn eigen misdaad
de dood: Die onrijpe druiven eet, Krijgt zelf
stroeve tanden. 31 Zie, de dagen komen, Is de
godsspraak van Jahweh, Dat Ik een verbond zal
sluiten Met Israëls huis En het huis van Juda:
Een nieuw verbond! 32 Niet als het verbond,
dat Ik met hun vaderen sloot, Toen Ik ze bij de
hand heb gevat, Om ze uit Egypte te leiden: Mijn
verbond, dat ze hebben verbroken, Zodat Ik een
afschuw van hen kreeg, Is de godsspraak van
Jahweh! 33 Maar dit is het verbond, dat Ik sluit
Met Israëls huis na deze dagen, spreekt Jahweh:
Ik zal mijn wet in hun boezem leggen, Ik zal
ze schrijven op hun hart; En Ik zal hun God,
Zij zullen mijn volk zijn! 34 Dan behoeven ze
elkander niet meer te leren, De een tot den ander
niet te zeggen: Leert Jahweh kennen. Neen, dan
zullen zij allen Mij kennen, Kleinen en groten,
spreekt Jahweh; Want dan zal Ik ze hun misdaad
vergeven, Hun zonde niet langer gedenken. 35 Zo
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spreekt Jahweh, Die de zon heeft geplaatst tot
een licht overdag, De maan en de sterren tot
een licht in de nacht, Die de zee beroert, Dat
haar golven bruisen: Jahweh der heirscharen is
zijn Naam! 36 Wanneer ooit deze wetten Voor
mijn aangezicht wankelen, Is de godsspraak van
Jahweh: Dan houdt het zaad van Israël op, Een
volk voor mijn aanschijn te zijn Voor altijd en
immer! 37 Zo spreekt Jahweh: Zo waar als
de hemelen daarboven niet worden gemeten,
De grondvesten der aarde beneden niet worden
gepeild, Evenmin zal Ik heel Israëls geslacht
verwerpen Om al wat ze hebben misdaan, Is
de godsspraak van Jahweh! 38 Zie, de dagen
komen, Is de godsspraak van Jahweh, Dat de
stad ter ere van Jahweh zal worden herbouwd,
Van de toren Chananel tot de Hoekpoort; 39 Dan
loopt het meetsnoer verder tot de heuvel van
Gareb, En het keert zich naar Goa. 40 En het
hele dal met lijken en as, Alle dodenakkers tot de
Kedron-beek, Tot de hoek van de Paardenpoort
in het oosten, Zullen aan Jahweh worden gewijd;
Ze zullen niet worden verwoest of vernield, In
eeuwigheid niet!

32
1 Het woord, dat door Jahweh tot Jeremias

gericht werd in het tiende jaar van Sedekias,
koning van Juda, en het achttiende jaar van
Nabukodonosor. 2 Het was in de tijd, dat
het leger van den koning van Babel Jerusalem
belegerde, en dat de profeet Jeremias in hecht-
enis zat in de gevangen-hof van het paleis van



Jeremia 32:3 lxxxii Jeremia 32:12

den koning van Juda. 3Want Sedekias, de koning
van Juda, had hem gevangen gezet, en hem
beschuldigd: Waarom hebt ge geprofeteerd: Zo
spreekt Jahweh! Zie, Ik lever deze stad in de
macht van den koning van Babel, en die neemt
haar in. 4 En Sedekias, de koning van Juda, zal
niet ontsnappen aan de Chaldeën, maar hij zal
aan den koning van Babel worden overgeleverd,
van mond tot mond met hem spreken, en hem
zien van oog tot oog. 5 Sedekias zal door hem
naar Babel worden gebracht, en daar blijven,
totdat Ik naar hem zal omzien, is de godsspraak
van Jahweh. En wanneer gij tegen de Chaldeën
wilt vechten, zult ge het niet winnen! 6 Jeremias
dan sprak: Ik heb een woord van Jahweh
ontvangen: 7 Zie, Chanamel, de zoon van uw
oom Sjalloem, komt naar u toe met het aanbod:
Koop van mij de akker in Anatot; want als goël
hebt ge recht op de koop. 8 Mijn neef Chanamel
kwam inderdaad naar mij toe in de gevangen-
hof, zoals Jahweh gezegd had, en hij sprak tot
mij: Koop van mij de akker in Anatot in het
land van Benjamin, want gij hebt er erfrecht
op en recht van goël; koop hem derhalve. Nu
begreep ik, wat Jahweh bedoeld had. 9 Ik
kocht dus de akker in Anatot van Chanamel,
mijn neef, en woog hem het geld, ter waarde
van zeventien zilversikkels af. 10 Ik schreef
het contract, verzegelde het onder getuigen, en
woog het geld op de weegschaal af. 11 Daarna
nam ik het koopcontract, zowel het verzegelde
met voorwaarden en waarborgen, als het open
contract, 12 en gaf het aan Baruk, den zoon van
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Neri-ja, zoon van Machseja, in tegenwoordigheid
van mijn neef Chanamel, van de getuigen, die
het koopcontract ondertekend hadden, en van al
de Joden, die zich in de gevangen-hof bevonden.
13 En in het bijzijn van allen gaf ik Baruk bevel:
14 Zo spreekt Jahweh der heirscharen, Israëls
God! Neem deze oorkonden, het verzegelde
koopcontract zowel als het open, en sluit ze in
een klei-omhulsel, opdat ze lange tijd goed bli-
jven. 15Want zo spreekt Jahweh der heirscharen,
Israëls God: Eens zullen er weer huizen, akkers
en wijngaarden in dit land worden gekocht!
16 Maar toen ik het koopcontract aan Baruk,
den zoon van Neri-ja, had overgereikt, begon
ik tot Jahweh te bidden: 17 Ach Jahweh, mijn
Heer! Gij zijt het, die hemel en aarde hebt
geschapen door uw grote kracht en gespierde
arm: geen wonder is voor U te groot. 18 Gij zijt
het, die aan duizenden genade bewijst, maar die
ook de schuld van de vaderen in de schoot van
hun nageslacht uitbetaalt: grote en sterke God,
die Jahweh der heirscharen wordt genoemd.
19 Gij, die groot in beleid zijt en machtig in
werken, wiens ogen steeds zijn geopend voor
alle wegen van de kinderen der mensen, om
iedereen zijn gedrag te vergelden en de vrucht
van zijn werken. 20Gij, die tekenen en wonderen
deedt in het land van Egypte, en tot heden toe U
een Naam hebt gemaakt in Israël en onder de
mensen, zoals die thans is bekend. 21 Gij hebt
Israël, uw volk, uit het land van Egypte geleid
met tekenen en wonderen, met sterke hand,
gespierde arm en geweldige schrik. 22 Gij hebt
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hun dit land gegeven, dat Gij hun vaderen onder
ede hadt beloofd: een land, dat druipt van melk
en honing. 23 Maar toen zij er waren gekomen,
en het in bezit hadden genomen, luisterden ze
niet naar uw stem, leefden ze niet naar uw wet,
en volbrachten ze niets van wat Gij hun bevolen
hadt; daarom hebt Gij al deze rampen over hen
uitgestort. 24 Zie, nu liggen de belegeringswallen
al om de stad, om haar in te nemen; en door
zwaard, honger en pest staat de stad op het punt,
in de handen der Chaldeën te vallen, die haar
belegeren. Waarmee Gij gedreigd hebt, wordt
nu voltrokken: Gij ziet het toch zelf. 25 En
terwijl de stad in de macht der Chaldeën wordt
overgeleverd, zegt Gij mij nog, Jahweh, mijn
Heer: Koop u de akker voor geld, en neem
er getuigen bij! 26 Toen werd het woord van
Jahweh tot mij gericht: 27 Waarachtig. Ik ben
Jahweh, de God van alle vlees; is er voor Mij een
wonder te groot? 28Daarom spreekt Jahweh: Zie,
Ik lever deze stad in de handen der Chaldeën,
en in de hand van Nabukodonosor, den koning
van Babel; die neemt haar in. 29 De Chaldeën,
die deze stad belegeren, komen er in, en zullen
deze stad in vlammen doen opgaan, en ook
de huizen verbranden, waar men op het dak
aan Báal wierook heeft gebrand, en plengoffers
voor vreemde goden heeft uitgegoten, om Mij te
tarten. 30 Waarachtig, de zonen van Israël en
Juda hebben van hun prilste jeugd af nog nooit
iets anders gedaan, dan wat kwaad is in mijn
ogen; Israëls kinderen hebben Mij enkel getart
door hun eigen maaksels, is de godsspraak van
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Jahweh. 31 Ja, van de dag, dat deze stad werd
gebouwd, tot heden toe, heeft zij mijn toorn en
gramschap geprikkeld, zodat Ik ze verwerpen
moet uit mijn aanschijn, 32 om al het kwaad, dat
de zonen van Israël en Juda hebben bedreven,
om Mij te tarten: zijzelf met hun koningen en
aanvoerders, met hun priesters en profeten, de
mannen van Juda en Jerusalems burgers. 33 Ze
hebben Mij de nek toegekeerd, niet het gelaat; en
ofschoon Ik ze de les heb gelezen van ‘s morgens
vroeg tot ‘s avonds laat, hebben ze toch niet
willen horen, zich niet laten gezeggen. 34 Ze
hebben hun gruwelen gezet tot in de tempel,
waarover mijn Naam is uitgeroepen, om die te
bezoedelen; 35 ze hebben offerhoogten voor Báal
gebouwd in het Ben-Hinnom-dal, om hun zonen
en dochters te verbranden ter ere van Molok; dat
had Ik hun toch zeker niet bevolen, en het was
Mij niet in de gedachte gekomen, dat zij zulke
gruwelen zouden bedrijven, en Juda tot zonde
zouden verleiden. 36 Maar nu spreekt Jahweh,
Israëls God over deze stad, waarvan gij zegt, dat
ze door zwaard, honger en pest in de macht van
den koning van Babel is overgeleverd: 37 Zie, Ik
breng ze uit alle landen bijeen, waarheen Ik ze
in mijn toorn, mijn gramschap en grote woede ga
verstrooien; Ik breng ze terug naar deze plaats,
en zal ze er veilig doen wonen. 38 Dan zullen
zij mijn volk, en Ik zal hun God zijn; 39 Ik maak
ze één van hart en één van zin, om Mij voor
immer te vrezen, tot heil van zichzelf en van hun
kinderen na hen. 40 Ik zal een eeuwig verbond
met hen sluiten: dat Ik nooit zal ophouden, hun
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goed te doen; en dat Ik de vrees voor Mij in
hun hart zal leggen, om nooit meer van Mij af te
wijken. 41Dan zal Ik er een genot in vinden, hun
goed te doen, en ze stevig in dit land te planten,
met heel mijn hart en heel mijn ziel. 42 Want zo
spreekt Jahweh: Zoals Ik al deze grote rampen
over dit volk heb gebracht, zo zal Ik over hen ook
al het goede doen komen, wat Ik hun nu beloof.
43 Er zullen weer akkers worden gekocht in dit
land, waarvan ge zegt, dat het een wildernis
is, zonder mensen en vee, overgeleverd in de
macht der Chaldeën. 44 Men zal weer akkers
kopen voor geld, oorkonden schrijven en onder
getuigen verzegelen in het land van Benjamin,
rondom Jerusalem, in de steden van Juda, in de
steden van het bergland, van de vlakte en van
de Négeb. Waarachtig, Ik zal ze weer gelukkig
maken, is de godsspraak van Jahweh!

33
1 Terwijl Jeremias nog gevangen zat in de

gevangen-hof, werd voor de tweede maal het
woord van Jahweh tot hem gericht: 2 Zo spreekt
Jahweh, die de aarde gemaakt heeft, Haar
gevormd en een vaste plaats heeft gegeven:
Jahweh is zijn Naam! 3 Roep tot Mij, en Ik zal u
verhoren, U grote dingen verkonden, Geheimen,
die ge niet kent. 4 Want zo spreekt Jahweh,
Israëls God, Over de huizen van deze stad,
En over de paleizen van Juda’s koningen, Die
ineengestort liggen voor krijgswal en zwaard,
En waar de Chaldeën komen vechten, Om ze
met mensenlijken te vullen: 5 Deze stad, die Ik
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in mijn ziedende toorn heb geslagen, Voor wie
Ik om al hun boosheid mijn aanschijn verberg:
6 Zie, Ik ga haar wonde sluiten, Ze weer genezen;
Hun open Ik de schatten weer Van duurzame
vrede. 7 Ik maak Juda en Israël weer gelukkig,
En bouw ze op als weleer; 8 Ik reinig ze van
al hun zonden, Die ze tegen Mij bedreven; Ik
vergeef hun al hun misdaden weer, Die ze
begingen door hun afval van Mij. 9 En het zal
mijn roem zijn en vreugde, Mijn lof en mijn
glorie Bij alle volken der aarde, Die de weldaden
horen, die Ik hun breng, Die zullen beven en
sidderen van al het goede, Van heel de vrede,
die Ik hun schenk. 10 Zo spreekt Jahweh: In
deze plaats, waarvan men zegt: Ze is eenzaam,
zonder mensen en vee, En in Juda’s steden en
Jerusalems straten, Die liggen verwoest, zonder
mensen, bewoners en vee, 11 Zal men de kreten
weer horen van blijdschap en vreugde, De jubel
van bruidegom en bruid. De stem van hen die
zeggen: Looft Jahweh der heirscharen; Want
Jahweh is goed, zijn genade duurt eeuwig! De
stem van hen, die dankoffers brengen In de
tempel van Jahweh. Want Ik maak het land weer
gelukkig, Zoals het vroeger was, zegt Jahweh!
12 Zo spreekt Jahweh der heirscharen: Dan zal
er weer in deze plaats, Die eenzaam is, zonder
mensen en vee, En in alle steden van Juda
Een weideplaats zijn voor de herders, Waar ze
hun kudde laten rusten. 13 In de steden der
bergen, in de steden der vlakte, In de steden
van de Négeb, En in Benjamins land, Rondom
Jerusalem en in de steden van Juda Zullen de
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schapen weer onder de hand gaan Van hem, die
ze telt, spreekt Jahweh! 14 Zie, de dagen komen,
Is de godsspraak van Jahweh, Dat Ik de Belofte
vervul, Die Ik gedaan heb Aan het huis van Israël
En aan het huis van Juda! 15 In die dagen en
in die tijd Zal Ik David een rechtvaardige Spruit
doen ontkiemen, Die recht en gerechtigheid doet
in het land! 16 In die dagen zal Juda worden
verlost, En Jerusalem in veiligheid wonen; Men
zal Hem noemen: Jahweh, onze Gerechtigheid!
17 Want zo spreekt Jahweh: Nooit zal het David
ontbreken Aan een, die op de troon van Israëls
huis is gezeten; 18 Ook de priesters van Levi zal
het nimmer ontbreken Aan een man voor mijn
aanschijn, Die brandoffers brengt en spijsoffers
brandt, En slachtoffers opdraagt, voor altijd en
immer. 19 Het woord van Jahweh werd tot
Jeremias gericht: 20Zo spreekt Jahweh! Wanneer
mijn verbond met de dag wordt verbroken, Of
mijn verbond met de nacht, Zodat het op tijd
geen dag en geen nacht wordt: 21 Dan zal ook
het verbond Met David, mijn dienaar, worden
verbroken. Dan heeft hij geen zoon meer, die
heerst op zijn troon, Zijn er geen priesters van
Levi, om Mij te dienen. 22 Neen, zoals men het
hemels heir niet kan tellen, Het zand aan de zee
niet kan meten: Zo zal Ik het zaad van David,
mijn dienaar, vermeerderen, Met de Levieten,
die Mij dienen. 23 Het woord van Jahweh werd
tot Jeremias gericht: 24Hebt ge niet bemerkt, Wat
die lieden daar zeggen: “De beide geslachten,
door Jahweh verkoren, Heeft Hij verworpen”; En
hoe zij mijn volk blijven honen, Dat het geen
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natie meer is in hun oog. 25 Zo spreekt Jahweh:
Zo waar Ik mijn verbond met de dag en de
nacht, En de wetten van hemel en aarde heb
gesteld: 26 Verwerp Ik het kroost van Jakob niet
en van David, mijn dienaar; Maar blijf Ik uit zijn
kroost de heersers kiezen Over het geslacht van
Abraham, Isaäk en Jakob, En zal hen gelukkig
maken, Mij hunner ontfermen!

34
1 Het woord, dat door Jahweh tot Jeremias

werd gericht, terwijl Nabukodonosor, de koning
van Babel, met heel zijn leger en alle koninkri-
jken van het gebied, waarover hij heerste, en
met alle volken Jerusalem met al haar steden
belegerde: 2 Zo spreekt Jahweh, Israëls God!
Ge moet tot Sedekias, den koning van Juda,
gaan zeggen: Zo spreekt Jahweh! Zie, Ik lever
deze stad in de macht van den koning van
Babel; hij zal ze in vlammen doen opgaan.
3 Gijzelf zult aan zijn hand niet ontsnappen,
maar gevangen worden genomen en aan hem
worden overgeleverd; gij zult den koning van
Babel aanschouwen van oog tot oog, en hij
zal van mond tot mond met u spreken; dan
zult ge naar Babel gaan. 4 Maar hoor nu ook
het woord van Jahweh, Sedekias, koning van
Juda! Zo spreekt Jahweh met betrekking tot
u: Gij zult niet sterven door het zwaard! 5 In
vrede zult ge sterven; en zoals men voor uw
vaderen, de vroegere koningen die u vooraf zijn
gegaan, doden-vuren heeft ontstoken, zo zal men
ze ook voor u ontsteken, en de dodenklacht
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over u aanheffen: “Ach Heer!” Waarachtig, Ik
heb het gezegd, is de godsspraak van Jahweh!
6 Dit alles werd door den profeet Jeremias in
Jerusalem tot Sedekias, den koning van Juda,
gesproken, 7 terwijl het leger van den koning van
Babel Jerusalem, Lakisj en Azeka belegerde, de
enige overgebleven steden van Juda; want dit
waren de enige vestingsteden van Juda, die nog
stand hadden gehouden. 8 Het woord, dat door
Jahweh tot Jeremias werd gericht, nadat koning
Sedekias met heel de bevolking van Jerusalem
zich verbonden had, een vrijlating onder hen
af te kondigen. 9 Iedereen zou zijn hebreeuwse
slaaf en slavin de vrijheid schenken, en geen
joodsen broeder meer in slavendienst houden.
10 Alle aanvoerders en heel het volk, die zich
verbonden hadden, hun slaven en slavinnen
vrij te laten en ze niet meer in dienst te
houden, hadden er gevolg aan gegeven, en hun
de vrijheid geschonken. 11 Maar later waren
ze er weer op teruggekomen, en hadden hun
slaven en slavinnen, die ze al hadden vrijgelaten,
teruggehaald, en ze weer met geweld tot hun
slaven en slavinnen gemaakt. 12 Toen werd het
woord van Jahweh tot Jeremias gericht: 13 Zo
spreekt Jahweh, Israëls God! Ik heb een verbond
met uw vaderen gesloten, toen Ik ze uit het land
van Egypte, hun slavenverblijf, heb geleid, en
hun gezegd: 14 Na zeven jaren moet ieder van u
zijn hebreeuwsen broeder, die zich aan u heeft
verkocht, de vrijheid schenken; zes jaren mag hij
u dienen, dan moet ge hem laten gaan. Maar uw
vaderen hebben niet naar Mij gehoord, hebben
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niet willen luisteren! 15 Nu waart gijzelf tot
inkeer gekomen, en hebt gedaan wat goed is in
mijn ogen, door onder elkander een vrijlating af
te kondigen, en voor mijn aanschijn een verbin-
tenis daartoe aan te gaan in het huis, waarover
mijn Naam is uitgeroepen. 16 Maar ge zijt
daar weer op teruggekomen, en hebt daardoor
mijn Naam ontwijd: iedereen heeft zijn slaaf
en slavin, die ge hadt laten gaan waarheen ze
wilden, teruggehaald, en ze weer met geweld tot
zijn slaven en slavinnen gemaakt. 17 Daarom
spreekt Jahweh: Ge hebt niet naar Mij willen
luisteren, om de vrijlating af te kondigen voor
uw broeder en naaste. Welnu, dan kondig Ik ù
een vrijlating aan, is de godsspraak van Jahweh:
“voor het zwaard, de pest en de honger”; en Ik
maak u ten afschrik voor alle koninkrijken der
aarde. 18 Ik zal met de mannen, die mijn verbond
overtraden en die zich aan de verbintenis niet
hielden, die zij voor mijn aanschijn hebben
aangegaan, handelen als met het kalf, dat ze
in twee stukken hebben gehouwen, waar zij
tussendoor zijn gelopen. 19 De aanvoerders van
Juda en Jerusalem, de hovelingen en priesters en
heel het mindere volk, die tussen de stukken van
het kalf zijn gelopen, 20 zal Ik in de macht van
hun vijanden leveren en van hen die ze naar
het leven staan, en hun lijken zullen het aas
zijn voor de vogels in de lucht en de beesten op
aarde. 21Ook Sedekias, den koning van Juda, met
al zijn aanvoerders lever Ik aan hun vijanden
uit en aan hen die ze naar het leven staan,
aan het leger van den koning van Babel, dat
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nu van u is weggetrokken. 22 Zie, Ik ontbied ze
opnieuw, is de godsspraak van Jahweh, en breng
ze terug naar deze stad; ze zullen haar belegeren,
innemen, en in vlammen doen opgaan. En van
de steden van Juda zal Ik een wildernis maken,
waar niemand meer woont!

35
1 Het woord, dat door Jahweh tot Jeremias

gericht werd in de dagen van Jojakim, den zoon
van Josias en koning van Juda. 2 Ge moet naar
de Rekabieten-familie gaan en een onderhoud
met hen hebben; ge moet ze naar de tempel van
Jahweh brengen, en hun in een der zalen wijn
voorzetten. 3 Ik ging dus Jaäzanja halen, den
zoon van Jirmejáhoe, zoon van Chabassinja, met
zijn broers en al zijn zonen, en het hele geslacht
der Rekabieten, 4 en bracht ze naar de tempel
van Jahweh in de zaal der zonen van Chanan,
den zoon van den godsman Jigdaljáhoe, die
naast het vertrek der aanvoerders ligt en boven
het vertrek van den dorpelwachter Maäsejáhoe,
den zoon van Sjalloem. 5 Ik zette de leden van het
Rekabieten-geslacht kannen met wijn en bekers
voor, en sprak tot hen: Drinkt wijn! 6 Maar
zij gaven ten antwoord: Wij drinken geen wijn!
Want onze vader Jonadab, de zoon van Rekab,
heeft het ons verboden, en gezegd: Nooit moogt
ge wijn drinken, gij noch uw kinderen; 7 gij
moogt u ook geen huizen bouwen, geen koren
zaaien, geen wijngaarden planten of bezitten;
maar altijd moet ge in tenten wonen, opdat ge
lang moogt blijven leven op de grond, waar ge
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rondzwerft. 8 Wij zijn onzen vader Jehonadab,
den zoon van Rekab, gehoorzaam gebleven in
alles wat hij ons heeft bevolen: wijzelf, onze
vrouwen, onze zonen en dochters drinken ons
leven lang geen wijn, 9 bouwen geen huizen om
er in te wonen, en bezitten geen wijngaard, geen
akker of bouwland. 10 Wij zijn in tenten blijven
wonen, en houden ons gehoorzaam aan al wat
onze vader Jonadab ons heeft voorgeschreven.
11 Alleen toen Nabukodonosor, de koning van
Babel, tegen het land was opgetrokken, hebben
we tot elkander gezegd: Komt, laten we naar
Jerusalem vluchten voor het leger der Chaldeën
en Arameërs. En zo wonen we nu in Jerusalem.
12 Toen werd het woord van Jahweh tot Jeremias
gericht: 13 Zo spreekt Jahweh der heirscharen,
Israëls God! Ga, en spreek tot de mannen van
Juda en de bewoners van Jerusalem: Zult gij u
dan nimmer laten gezeggen, en naar mijn wo-
orden luisteren, is de godsspraak van Jahweh?
14 De voorschriften van Jehonadab, den zoon
van Rekab, die zijn zonen verboden heeft wijn
te drinken, zijn trouw onderhouden; ze hebben
geen wijn gedronken tot de dag van vandaag,
maar zijn gehoorzaam gebleven aan het gebod
van hun vader. En Ik ben tot u blijven spreken
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, maar
gij hebt niet naar Mij willen luisteren. 15 Ik
heb u al mijn profeten, mijn dienaars, gezonden,
en u voortdurend laten vermanen: Bekeert
u toch allen van uw boze wandel, verbetert
toch uw gedrag, loopt geen vreemde goden na
om die te vereren; dan zult ge op de grond
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blijven wonen, die Ik u en uw vaderen heb
geschonken. Maar ge hebt niet willen horen,
naar Mij niet geluisterd. 16 Waarachtig, de
zonen van Jehonadab, den zoon van Rekab,
hebben het gebod in ere gehouden, dat hun
vader hun had gegeven; maar dit volk heeft niet
naar Mij willen luisteren! 17 Daarom spreekt
Jahweh der heirscharen, Israëls God! Zie, Ik zal
over Juda en alle bewoners van Jerusalem alle
rampen brengen, waarmee Ik ze heb bedreigd,
omdat ze niet geluisterd hebben, toen Ik tot hen
sprak, geen antwoord hebben gegeven, toen Ik ze
riep! 18 Maar tot het Rekabieten-geslacht sprak
Jeremias: Zo spreekt Jahweh der heirscharen,
Israëls God! Omdat ge geluisterd hebt naar
het voorschrift van Jehonadab, uw vader, al
zijn geboden hebt opgevolgd en alles volbracht
hebt wat hij u heeft bevolen: 19 Daarom spreekt
Jahweh der heirscharen, Israëls God! Nooit zal
het Jehonadab, den zoon van Rekab, aan een
man ontbreken, die voor mijn aangezicht staat:
in eeuwigheid niet!

36
1 In het vierde jaar van Jojakim, den zoon

van Josias en koning van Juda, werd dit woord
van Jahweh tot Jeremias gericht: 2 Neem een
boekrol, en schrijf daarop al wat Ik over Israël
en Juda en over alle volken heb gezegd, sinds
Ik tot u begon te spreken van de tijd van Josias
af tot heden toe. 3 Misschien bekeert zich het
huis van Juda nog van zijn zondige wandel,
als ze alle rampen vernemen, die Ik van plan
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ben hun te berokkenen, zodat Ik hun schuld
en hun zonde nog kan vergeven. 4 Jeremias
liet Baruk ontbieden, den zoon van Neri-ja; en
Baruk schreef op een boekrol al wat Jahweh
tot Jeremias had gesproken, en Jeremias hem
mondeling opgaf. 5 Daarop gaf Jeremias aan
Baruk de opdracht: Men verhindert mij, naar het
huis van Jahweh te gaan. 6 Gij moet er dus heen
gaan, en uit de boekrol, die ge geschreven hebt,
zoals ik u opgaf, op de vastendag in de tempel
van Jahweh het volk voorlezen wat Jahweh
gezegd heeft; ook aan alle Judeërs, die uit hun
steden zullen komen, moet ge het voorlezen.
7 Misschien leggen ze dan hun smeekbede neer
voor het aanschijn van Jahweh, en bekeren allen
zich nog van hun zondige wandel; want geweldig
is de grimmige toorn, waarmede Jahweh dit volk
heeft bedreigd. 8 Baruk, de zoon van Neri-
ja, deed al wat de profeet Jeremias hem had
bevolen, en ging in de tempel van Jahweh uit
het boek de woorden van Jahweh voorlezen.
9 Het was in het vijfde jaar van Jojakim, den
zoon van Josias en koning van Juda, en in
de negende maand, dat men al het volk van
Jerusalem, en al het volk, dat uit de steden van
Juda naar Jerusalem was gekomen, voor Jahweh
had samengeroepen, om een vasten te houden.
10 Toen las Baruk in de tempel van Jahweh, in
het vertrek van den schrijver Gemarjáhoe, den
zoon van Sjafan, op de bovenste voorhof en bij de
ingang van de nieuwe poort van Jahweh’s tempel
ten aanhoren van heel het volk de woorden van
Jeremias voor uit het boek. 11 Toen Mikájehoe,
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de zoon van Gemarjáhoe, zoon van Sjafan, al de
woorden van Jahweh uit het boek had gehoord,
12 liep hij naar het koninklijk paleis beneden
de kanselarij in, waar juist alle aanvoerders
zitting hielden: de kanselier Elisjama, Delajáhoe
de zoon van Sjemajáhoe, Elnatan de zoon van
Akbor, Gemarjáhoe de zoon van Sjafan, en
Sidkijáhoe de zoon van Chananjáhoe, met alle
andere aanvoerders. 13 En Mikájehoe vertelde
hun al wat hij Baruk aan het volk uit het boek
had horen voorlezen. 14 Toen stuurden alle
aanvoerders Jehoedi, den zoon van Netanjáhoe,
zoon van Sjelemjáhoe, zoon van Koesji naar
Baruk toe met het bevel: Kom zelf hierheen,
en breng de rol mee, waaruit ge het volk hebt
voorgelezen. En Baruk, de zoon van Neri-ja,
nam de rol met zich mee, en ging naar hen
toe. 15 Ze zeiden tot hem: Ga zitten, en lees het
ons voor. Baruk deed het. 16 En toen ze alles
hadden gehoord, keken ze elkaar ontsteld aan,
en zeiden tot Baruk: We moeten den koning dit
alles berichten. 17 Maar eerst ondervroegen ze
Baruk nog: Vertel ons eens, hoe komt ge aan al
wat ge hebt opgeschreven? 18 Baruk gaf hun ten
antwoord: Jeremias heeft mij dit alles mondeling
opgegeven, en ik heb het met inkt in het boek
geschreven. 19 Toen zeiden de aanvoerders: Ga
u dan maar met Jeremias verbergen, en laat
niemand weten, waar ge blijft! 20 Ze lieten de rol
in het vertrek van den kanselier Elisjama achter,
gingen in allerijl naar den koning en berichtten
hem al wat er gebeurd was. 21 De koning liet
Jehoedi de rol halen; en toen Jehoedi ze uit
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het vertrek van den kanselier Elisjama gehaald
had, las hij ze voor aan den koning en aan alle
aanvoerders, die zich om den koning hadden
geschaard. 22 De koning bewoonde toen het
winterverblijf en daar het in de negende maand
was, brandde er voor hem een vuur in een pot.
23 Telkens als Jehoedi drie of vier kolommen
gelezen had, liet hij ze met een schrijfmes
afsnijden en in het vuur van de pot gooien,
totdat de hele rol in het vuur van de pot was
verteerd. 24 Noch de koning, noch een van zijn
hovelingen was ontsteld, of scheurde zijn kleren
bij het horen van al die woorden. 25 Zelfs wilde
de koning niet eens naar Elnatan, Delajáhoe en
Gemarjáhoe luisteren, toen ze hem smeekten, de
rol toch niet te verbranden. 26 Integendeel, de
koning gaf prins Jerachmeël, Serajáhoe den zoon
van Azriël, en Sjelemjáhoe den zoon van Abdeël
bevel, om Baruk den schrijver en den profeet
Jeremias gevangen te nemen. Maar Jahweh
hield ze verborgen. 27 Nadat dus de koning de
rol had verbrand met de woorden, die Baruk
volgens mondelinge opgave van Jeremias daarop
had geschreven, werd het woord van Jahweh
tot Jeremias gericht: 28 Neem een nieuwe rol,
en schrijf er alles weer op, wat op de eerste
rol heeft gestaan, die Jojakim, de koning van
Juda, heeft verbrand. 29 En over Jojakim, den
koning van Juda, moet ge er aan toevoegen: Zo
spreekt Jahweh! Ge hebt deze rol verbrand, en
gezegd: “Waarom hebt ge er op geschreven, dat
de koning van Babel zal komen, het hele land zal
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verwoesten, en er mens en vee zal verdelgen?”
30 Daarom spreekt Jahweh over Jojakim, den
koning van Juda: Hij zal niemand hebben, die
op de troon van David zal zetelen, en zijn lijk
zal worden weggesmeten, overdag in de hitte
en ‘s nachts in de kou. 31 Ik zal op hem en
zijn kroost en op zijn dienaars hun misdaad
wreken, en over hen, en over de bewoners van
Jerusalem en over de mannen van Juda alle
rampen uitstorten, waarmee Ik ze heb bedreigd,
zonder dat ze hebben geluisterd. 32 Jeremias
nam dus een nieuwe rol, en stelde ze Baruk den
schrijver, den zoon van Neri-ja, ter hand. Deze
schreef volgensmondelinge opgave van Jeremias
er de hele inhoud in op van het boek, dat Jojakim,
de koning van Juda, in het vuur had verbrand, en
hij voegde er nog vele andere woorden aan toe
van dezelfde strekking.

37
1 Sedekias, de zoon van Josias, was door

Nabukodonosor, den koning van Babel, tot
koning over het land van Juda aangesteld, en
regeerde in plaats van Konjáhoe, den zoon van
Jojakim. 2 Hij met zijn hovelingen noch het
mindere volk luisterden naar de woorden van
Jahweh, die door den profeet Jeremias werden
verkondigd. 3 Niettemin zond koning Sedekias
eens Jehoekal, den zoon van Sjelemja, en den
priester Sefanjáhoe, den zoon van Maäseja,
naar den profeet Jeremias met het verzoek: Bid
voor ons tot Jahweh, onzen God! 4 Het was
in de tijd, dat Jeremias nog niet gevangen was
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gezet, maar zich vrij onder het volk bewoog,
5 en dat de Chaldeën, die Jerusalem belegerden,
van Jerusalem waren weggetrokken, toen ze
hoorden, dat er een leger van Farao uit Egypte
was opgerukt. 6 Nu werd het woord van Jah-
weh tot Jeremias gericht: 7 Zo spreekt Jahweh,
Israëls God! Dit moet ge den koning van Juda
zeggen, die u hierheen heeft gezonden, ommij te
raadplegen: Zie, het leger van Farao, dat is uit-
getrokken om u te helpen, keert naar zijn land,
naar Egypte, terug. 8 Dan komen de Chaldeën
terug; ze zullen deze stad weer belegeren, haar
innemen en in vlammen doen opgaan. 9 Zo
spreekt Jahweh: Maakt uzelf maar niets wijs met
te denken: De Chaldeën zijn voorgoed van ons
weg; want dat zijn ze niet. 10 Neen, al zoudt
gij het hele leger der Chaldeën verslaan, die
tegen u strijden, zodat er maar enkele gewonden
in hun tenten bleven liggen, dan zouden die
opstaan, en deze stad in vlammen doen op-
gaan. 11 Terwijl het leger der Chaldeën dus voor
de krijgsmacht van Farao van Jerusalem was
weggetrokken, 12 wilde Jeremias eens Jerusalem
uitgaan, en zich naar het land van Benjamin
begeven, om daar onder zijn familie een erfenis
te verdelen. 13 Maar toen de profeet Jeremias
bij de Benjaminpoort was gekomen, hield de
wachtmeester, een zekere Jiri-ja, de zoon van
Sjelemja, zoon van Chananja, hem aan, en zeide:
Ge wilt overlopen naar de Chaldeën! 14 Jeremias
antwoordde: Dat is gelogen; ik loop niet over
naar de Chaldeën! Maar zonder naar Jeremias
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te luisteren, greep Jiri-ja hem vast, en bracht
hem voor de aanvoerders. 15 De aanvoerders,
die woedend op Jeremias waren, lieten hem
geselen, en zetten hem gevangen in het huis
van den schrijver Jehonatan, dat men tot kerker
had ingericht. 16 Men bracht Jeremias in een
gewelfde kelder, waar hij lange tijd verbleef.
17 Eens liet koning Sedekias hem halen, om hem
in zijn paleis in het geheim te ondervragen.
Hij zeide: Is er soms een woord van Jahweh?
Jeremias antwoordde: Ja! En hij vervolgde:
Gij zult in de macht van den koning van Babel
worden overgeleverd! 18 En Jeremias voegde
koning Sedekias nog toe: Wat heb ik tegen u,
uw hovelingen en dit volk toch misdaan, dat gij
mij in de gevangenis zet? 19 Waar zijn nu uw
profeten, die u hebben voorspeld: De koning van
Babel rukt niet op tegen u en tegen dit land!
20Wees mij terwille, mijn heer en koning, en laat
mijn smeken gehoor bij u vinden: Stuur mij niet
terug naar het huis van den schrijver Jehonatan;
anders zal ik daar sterven. 21 Toen zette men
Jeremias op last van koning Sedekias gevangen
in de gevangen-hof, en gaf hem dagelijks een
brood uit de Bakkerstraat, totdat er geen brood
in de stad meer was. Zo bleef Jeremias dus in de
gevangen-hof.

38
1 Maar Sjefatja de zoon van Mattan,

Gedaljáhoe de zoon van Pasjchoer, Joekal de
zoon van Sjelemjáhoe, en Pasjchoer de zoon
van Malki-ja hoorden wat Jeremias aan heel het
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volk bleef verkonden: 2 Zo spreekt Jahweh! Wie
in deze stad blijft, zal sterven door het zwaard,
de honger en pest; maar die naar de Chaldeën
vlucht, zal blijven leven: zijn buit zal lijfsbehoud
zijn! 3 Want zo spreekt Jahweh: Deze stad zal
aan het leger van den koning van Babel worden
overgeleverd, en dat zal ze veroveren. 4 Daarom
zeiden de aanvoerders tot den koning: Deze man
moet worden gedood; want door zó te spreken,
ontmoedigt hij de soldaten, die in de stad zijn
overgebleven, en het hele volk bovendien. Neen,
die man beoogt niet het heil, maar het ongeluk
van dit volk! 5Koning Sedekias gaf ten antwoord:
Hij is in uw hand overgeleverd. Want de koning
durfde hun niets weigeren. 6 Toen lieten ze
Jeremias halen, en in de put van prins Malki-
jáhoe werpen, in de gevangen-hof. Met touwen
lieten ze er Jeremias in af; en daar er in de
put geen water stond, maar enkel slijk, zakte
Jeremias weg in de modder. 7 Zodra de Ethiopiër
Ebed-Mélek, een der eunuchen in het koninklijk
paleis, hoorde, dat men Jeremias in de put had
geworpen, 8 verliet hij het koninklijk paleis, daar
de koning zich bij de Benjaminpoort ophield, en
sprak tot den koning: 9Mijn heer en koning; die
mannen hebben onder ieder opzicht den profeet
Jeremias gemeen behandeld, door hem in de
put te werpen, waar hij van honger zal sterven;
want er is geen brood meer in de stad. 10Daarop
gaf de koning den Ethiopiër Ebed-Mélek bevel:
Neem drie mannen van hier met u mee, en haal
den profeet Jeremias uit de put, eer hij sterft.
11 Ebed-Mélek nam de mannen met zich mee,
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liep naar het magazijn van het koninklijk paleis,
zocht er wat oude lappen en lompen bijeen, en
liet ze aan touwen naar Jeremias af in de put.
12 En de Ethiopiër Ebed-Mélek riep Jeremias
toe: Leg die oude lappen en lompen tussen
de touwen onder uw oksels. Jeremias deed
het. 13 Nu trokken ze Jeremias met de touwen
omhoog, en haalden hem uit de put. Jeremias
bleef nu in de gevangen-hof. 14 Eens liet koning
Sedekias den profeet Jeremias bij zich ontbieden
aan de derde ingang van Jahweh’s huis. Daar
sprak de koning tot Jeremias: Ik wilde u wat
vragen; verberg mij dus niets. 15 Jeremias gaf
Sedekias ten antwoord: Als ik het u zeg, dan zult
gij mij doden; en wanneer ik u raad geef, luistert
gij niet. 16 Toen zwoer koning Sedekias Jeremias
in het diepste geheim: Zo waarachtig Jahweh
leeft, die ons dit leven heeft geschonken: ik zal
u niet doden, en u ook niet overleveren aan de
mannen, die uw leven belagen. 17 Toen zeide
Jeremias tot Sedekias: Zo spreekt Jahweh, de
God der heirscharen, Israëls God! Wanneer gij u
onverwijld naar de aanvoerders van den koning
van Babel begeeft, zal uw leven blijven gespaard,
en deze stad niet in vlammen opgaan; gij met uw
gezin zult het leven behouden. 18Maar wanneer
gij niet naar de aanvoerders van den koning van
Babel wilt gaan, dan zal deze stad in de macht
der Chaldeën worden overgeleverd, en door
hen worden verbrand; en dan zult gijzelf hun
niet ontkomen! 19 Maar koning Sedekias hield
bij Jeremias aan: Ik ben bang, dat de Chaldeën
mij zullen overleveren aan de Judeërs, die naar
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hen zijn overgelopen, en dat die de spot met
mij zullen drijven. 20 Jeremias antwoordde: Dat
zullen ze zeker niet doen. Luister dus naar de
stem van Jahweh, die door mij tot u spreekt; dan
zal het u goed gaan, en blijft uw leven gespaard.
21 Maar als gij weigert heen te gaan, dan is dit
het woord, dat Jahweh mij heeft geopenbaard:
22 Zie alle vrouwen, die in het paleis van den
koning van Juda zijn overgebleven, worden
naar de aanvoerders van den koning van Babel
gebracht, terwijl ze zingen: Ge zijt bedrogen en
bedot Door uw beste vrienden; Nu uw voeten in
de modder steken, Gaan ze er vandoor! 23 Al uw
vrouwen en kinderen zal men uitleveren aan
de Chaldeën; gijzelf zult hun niet ontsnappen,
maar door den koning van Babel gevangen
worden genomen; en deze stad zal worden
verbrand. 24 Nu sprak Sedekias tot Jeremias:
Laat niemand iets te weten komen van wat
wij hebben besproken; anders sterft ge. 25 En
wanneer de aanvoerders horen, dat ik met u
gesproken heb, en ze komen u vragen: “Vertel
ons, wat gij tot den koning, en wat de koning
tot ù heeft gezegd; verberg het ons niet, anders
doden wij u”; 26 dan moet ge hun antwoorden:
Ik heb den koning verzocht, mij niet meer naar
het huis van Jehonatan te laten brengen, om
daar te sterven. 27 Toen dus al de aanvoerders
bij Jeremias kwamen, om hem uit te horen,
gaf hij hun het antwoord, dat de koning hem
had bevolen; en nu lieten ze hem met rust,
want er was niets van uitgelekt. 28 Jeremias
bleef in de gevangen-hof, totdat Jerusalem werd
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ingenomen.

39
1 In het negende jaar van Sedekias, den

koning van Juda, in de tiende maand, was
Nabukodonosor, de koning van Babel, met heel
zijn leger tegen Jerusalem opgerukt, en was de
belegering begonnen. 2 In het elfde jaar van
Sedekias, op de negende dag van de vierde
maand werd er een bres in de stad gesla-
gen, 3 en trokken al de aanvoerders van den
koning van Babel er binnen, en vatten post
bij de Midden-poort; het waren Neboe-Zaradan
het hoofd van de lijfwacht, Neboe- Sjazban de
opperbevelhebber, Nergal-Saréser de generaal,
met alle aanvoerders van den koning van Babel.
4 Toen Sedekias, de koning van Juda, en al
de strijders hen zagen, namen ze de vlucht,
verlieten des nachts de stad in de richting van
de koninklijke tuin, door de poort tussen de
beide muren, en sloegen de weg naar de Araba
in. 5 Maar het leger der Chaldeën zette hen
achterna, haalde Sedekias op de vlakte van
Jericho in, nam hem gevangen, en bracht hem
naar Nabukodonosor, den koning van Babel, die
te Ribla in het landschap Chamat vertoefde. Daar
velde de koning van Babel zijn vonnis. 6 Hij liet
in Ribla de zonen van Sedekias voor zijn ogen
vermoorden; ook al de edelen van Juda slachtte
de koning van Babel af. 7Daarna liet hij Sedekias
de ogen uitsteken, en in boeien slaan, om hem
naar Babel te brengen. 8 De Chaldeën staken
het koninklijk paleis en de huizen der burgerij
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in brand, en haalden de muren van Jerusalem
neer. 9 Wat er van de bevolking der stad was
overgebleven, met de overlopers, die zich aan
hen hadden overgegeven en de verdere rest
van het volk, bracht Neboe- Zaradan, het hoofd
van de lijfwacht, naar Babel in ballingschap.
10 Alleen een deel van het armste volk, dat
niets bezat, liet Neboe- Zaradan, het hoofd van
de lijfwacht, toen in het land van Juda achter,
en gaf hun wijngaarden en akkers. 11 Met
betrekking tot Jeremias gaf Nabukodonosor, de
koning van Babel, aan Neboe-Zaradan het hoofd
van de lijfwacht, het volgend bevel: 12 Ge moet
hem onder uw hoede nemen, en hem geen leed
berokkenen; maar met hem doen, zoals hijzelf
u zal zeggen. 13 Daarom lieten Neboe-Zaradan
het hoofd van de lijfwacht, Neboe-Sjazban de
opperbevelhebber, en Nergal- Saréser de gen-
eraal, en alle aanvoerders van den koning van
Babel, 14 Jeremias uit de gevangen-hof halen,
en vertrouwden hem toe aan Gedaljáhoe, den
zoon van Achikam, zoon van Sjafan, om hem in
vrijheid naar huis te brengen. Zo bleef hij te
midden van het volk. 15 Terwijl Jeremias nog
gevangen zat in de gevangen-hof was het woord
van Jahweh tot hem gericht: 16 Ge moet aan den
Ethiopiër Ebed-Mélek gaan zeggen: Zo spreekt
Jahweh der heirscharen, Israëls God! Zie, Ik
ga mijn woorden over deze stad ten uitvoer
brengen, tot haar ongeluk en niet tot haar heil;
op die dag zullen ze voor uw ogen worden
voltrokken. 17 Maar u zal Ik redden op die dag,
is de godsspraak van Jahweh; gij zult niet aan
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de mannen worden overgeleverd, waarvoor ge
beducht zijt. 18 Neen, Ik zal u laten ontkomen;
ge zult niet vallen door het zwaard, maar uw
buit zal lijfsbehoud zijn, omdat ge op Mij hebt
vertrouwd, is de godsspraak van Jahweh!

40
1 Het woord, dat door Jahweh tot Jeremias

werd gericht, nadat Neboe-Zaradan, het hoofd
van de lijfwacht, hem uit Rama had laten
vertrekken, waar hij hem in boeien had
aangetroffen te midden der ballingen van
Jerusalem en Juda, die naar Babel werden
gebracht. 2 Het hoofd van de lijfwacht liet
Jeremias voor zich ontbieden, en zeide tot hem:
Jahweh, uw God, had deze plaats met dit onheil
bedreigd. 3 Nu heeft Jahweh het ook voltrokken,
en gedaan wat Hij gezegd heeft. Want gij
hebt tegen Jahweh gezondigd, en naar Hem
niet geluisterd; daarom heeft dit lot u getroffen.
4 Maar u bevrijd ik thans van de boeien aan uw
handen. Zo ge met mij naar Babel wilt gaan,
kunt ge meegaan; dan zal ik u onder mijn hoede
nemen. Zo ge niet met bij naar Babel wilt gaan,
kunt ge blijven; zie, het hele land ligt voor u
open: ge kunt gaan, waarheen ge zelf maar
wilt. 5 En toen hij in zijn besluit volhardde,
vervolgde hij: Keer dan terug naar Gedalja,
den zoon van Achikam, zoon van Sjafan, dien
de koning van Babel over de steden van Juda
heeft aangesteld; blijf bij hem te midden van het
volk, of ga heen, waar ge wilt. Daarop gaf het
hoofd van de lijfwacht hem levensmiddelen en
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geschenken, en liet hem vertrekken. 6 Zo kwam
Jeremias bij Gedalja, den zoon van Achikam,
die zich te Mispa bevond, en bleef bij hem te
midden van het volk, dat in het land werd
achtergelaten. 7 Toen de legeroversten, die
met hun mannen nog rondzwierven, hoorden,
dat de koning van Babel Gedalja, den zoon
van Achikam, tot landvoogd had aangesteld, en
hem de mannen, vrouwen en kinderen van
de arme bevolking, die niet naar Babel waren
verbannen, had toevertrouwd, 8 begaven zij zich
naar Gedalja te Mispa; het waren: Jisjmaël
de zoon van Netanjáhoe, Jochanan en Jonatan
de zonen van Karéach, Seraja de zoon van
Tanchóemet, de zonen van Efai uit Netofa, en
Jezanjáhoe de zoon van den Maäkatiet,met hun
mannen. 9 Gedaljáhoe, de zoon van Achikam,
zoon van Sjafan, verzekerde hun en hunmannen
onder ede: Ge behoeft niet bang te zijn voor de
Chaldeeuwse beambten; zet u neer in het land,
en onderwerpt u aan den koning van Babel; dan
zal het u goed gaan. 10 Ik zelf blijf in Mispa, om
ter beschikking te staan van de Chaldeën, die tot
ons zullen komen. Gaat gij uw wijn, ooft en olie
maar oogsten, en in uw vaten opleggen; blijft in
uw steden, waar ge u hebt gevestigd. 11 Toen
ook de andere Judeërs, die in Moab, onder
de Ammonieten, in Edom of elders vertoefden,
hoorden, dat de koning van Babel een gedeelte
van Juda had gespaard, en Gedaljáhoe, den
zoon van Achikam, zoon van Sjafan, daarover
had aangesteld, 12 keerden allen uit de plaatsen
terug, waarheen ze waren verstrooid, en trokken
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op naar het land van Juda naar Gedaljáhoe te
Mispa. En ze hadden een rijke oogst in wijn en
vruchten. 13 Een tijd later kwamen Jochanan,
de zoon van Karéach, en alle legeroversten
die rondgezworven hadden, naar Gedaljáhoe te
Mispa. 14 Ze zeiden hem: Weet ge wel, dat
Baälis, de koning der Ammonieten, Jisjmaël, den
zoon van Netanja, heeft gestuurd, om u om het
leven te brengen? Maar Gedaljáhoe, de zoon
van Achikam, geloofde hen niet. 15 Toch deed
Jochanan, de zoon van Karéach, Gedaljáhoe
te Mispa heimelijk dit voorstel: Als ge wilt,
zal ik Jisjmaël, den zoon van Netanja, gaan
doden, zonder dat iemand er iets van bemerkt;
waarom u door hem laten vermoorden, en alle
Judeërs, die zich om u hebben verzameld, weer
laten verstrooien, en wat er van Juda gespaard
is gebleven ten ondergang doemen? 16 Maar
Gedaljáhoe, de zoon van Achikam, gaf Jochanan,
den zoon van Karéach, ten antwoord: Dat moogt
ge niet doen; want het is niet waar, wat ge van
Jisjmaël zegt.

41
1 Zo kwam Jisjmaël, de zoon van Netanja, zoon

van Elisjama, die van koninklijke bloede was
en tot de koninklijke aanvoerders had behoord,
in de zevende maand met tien mannen naar
Gedaljáhoe, den zoon van Achikam, die zich
te Mispa bevond. En terwijl ze daar in Mispa
tezamen aan tafel zaten, 2 sprongen Jisjmaël, de
zoon van Netanja, en de tien mannen, die hem
vergezelden, overeind, en staken Gedaljáhoe,
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den zoon van Achikam, zoon van Sjafan, aan
het zwaard. Zo vermoordde Jisjmaël den land-
voogd van den koning van Babel. 3 Bovendien
doodde hij al de Judeërs, die bij Gedaljáhoe te
Mispa waren, en de Chaldeeuwse soldaten, die
zich eveneens daar bevonden. 4 Daags na de
moord op Gedaljáhoe, en toen niemand er nog
iets van wist, 5 kwamen er tachtig mannen uit
Sikem, Sjilo en Samaria aan, die zich de baard
hadden afgeschoren, de kleren gescheurd en ver-
wondingen toegebracht; ze droegen offergaven
en wierook met zich mee, om ze naar de tempel
van Jahweh te brengen. 6 Jisjmaël, de zoon van
Netanja, ging ze al wenend uit Mispa tegemoet,
en toen hij bij hen was, zeide hij hun: 7 Komt
even bij Gedaljáhoe aan, den zoon van Achikam!
Maar nauwelijks waren ze in de stad gekomen,
of Jisjmaël, de zoon van Netanja, met de mannen
die bij hem waren, slachtten ze af, en wierpen ze
in de put. 8 Maar tien van die mannen riepen
Jisjmaël toe: Dood ons niet; want wij hebben
in het veld geheime voorraden van koren, gerst,
olie en honing. Daarom liet hij ze ongemoeid,
en vermoordde ze niet met de anderen. 9 De
put, waarin Jisjmaël al de lijken van de mannen
liet werpen, die hij vermoord had, was de grote
put, die koning Asa had laten graven bij zijn
strijd tegen Basja, den koning van Israël; die
vulde Jisjmaël, de zoon van Netanjáhoe, met de
lijken. 10 Daarna voerde Jisjmaël heel de rest
der bevolking van Mispa weg, met de dochters
van den koning en al het volk dat zich in Mispa
had gevestigd, en die Neboe-Zaradan, het hoofd
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van de lijfwacht, aan Gedaljáhoe, den zoon van
Achikam, had toevertrouwd; hij trok op, om naar
de Ammonieten over te lopen. 11 Toen Jochanan,
de zoon van Karéach, en al de legeroversten die
bij hem waren, hoorden wat al onheil Jisjmaël,
de zoon van Netanja, had gesticht, 12 riepen
ze al hun mannen bijeen, en rukten uit, om
tegen Jisjmaël, den zoon van Netanja, te gaan
vechten. Ze stieten op hem bij de grote vijver
van Gibon. 13 Al het volk, dat bij Jisjmaël was,
verheugde zich, toen ze Jochanan, den zoon van
Karéach, zagen met al de legeroversten, die
bij hem waren; 14 en al het volk, dat Jisjmaël
uit Mispa had weggevoerd, liep over en voegde
zich weer bij Jochanan, den zoon van Karéach.
15 Jisjmaël zelf, de zoon van Netanja, wist met
acht mannen Jochanan te ontsnappen, en week
naar de Ammonieten uit. 16 Nu verzamelde
Jochanan, de zoon van Karéach, met al de
legeroversten die bij hem waren, de hele rest
der bevolking, die Jisjmaël, de zoon van Netanja,
uit Mispa had weggevoerd, nadat hij Gedalja,
den zoon van Achikam, had vermoord, maar die
Jochanan uit Gibon had teruggebracht: mannen
en weerbare lieden, vrouwen, kinderen en eu-
nuchen. 17 Ze trokken weg, en maakten eerst
halt in Geroet-Kimham bij Betlehem, om voor de
Chaldeën naar Egypte te vluchten. 18 Want ze
waren bang voor hen, omdat Jisjmaël, de zoon
van Netanja, Gedaljáhoe, den zoon van Achikam,
had vermoord, dien de koning van Babel tot
landvoogd had aangesteld.
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42
1 Nu traden alle legeroversten met Jochanan

den zoon van Karéach, en Azarja den zoon van
Hosjaäja, met heel het volk, van klein tot groot,
2 op den profeet Jeremias toe, en zeiden tot hem:
Doe toch wat wij u vragen, en smeek voor ons
tot Jahweh, uw God, voor ons allen die zijn
overgebleven; want wij zijn nog maar een kleine
rest van de grote menigte, zoals ge met eigen
ogen kunt zien. 3 Laat Jahweh, uw God, ons
de weg doen kennen, die wij hebben te volgen,
en de beslissing, die wij moeten nemen. 4 De
profeet Jeremias gaf hun ten antwoord: Goed
dan! Ik zal voor u tot Jahweh bidden, zoals ge
verzocht hebt; en al wat Jahweh u antwoordt,
zal ik u mededelen, zonder iets te verzwijgen.
5 Ze verzekerden Jeremias: Jahweh zij onze
waarachtige en getrouwe getuige, dat wij alles
zullen doen, wat Jahweh, uw God, door u ons
beveelt. 6 Of het ons goed schijnt of kwaad:
naar de stem van Jahweh onzen God, tot wien
wij u zenden, zullen we luisteren, opdat het ons
goed gaat; waarachtig, naar de stem van Jahweh
zullen we horen! 7 Tien dagen later werd het
woord van Jahweh tot Jeremias gericht. 8 Toen
riep hij Jochanan, den zoon van Karéach, met
al de legeroversten die bij hem waren, en heel
het volk van klein tot groot om zich heen, 9 en
zeide tot hen: Zo spreekt Jahweh, Israëls God,
tot wien ge mij hebt gezonden, om Hem uw
bede voor te dragen! 10 Als ge rustig in dit land
blijft wonen, dan bouw Ik u op, en breek u
niet af, dan plant Ik u neer, en ruk u niet uit,
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want Ik heb spijt van het onheil, dat Ik u heb
berokkend. 11 Weest niet bang voor den koning
van Babel, voor wien ge beducht zijt; vreest hem
niet, is de godsspraak van Jahweh; want Ik ben
met u, om u te verlossen, en u uit zijn macht
te bevrijden. 12 Ik zal u bij hem genade doen
vinden; hij zal zich uwer ontfermen, en u op
uw eigen grond laten wonen. 13 Maar als ge
zegt: Wij willen niet in dit land blijven wonen,
niet luisteren naar Jahweh, uw God; 14 neen, we
willen naar het land van Egypte, waar wij geen
oorlog meer zien, geen krijgsbazuin horen, geen
broodsgebrek hebben; dáár willen we wonen:
15 hoort dan ook het woord van Jahweh, Juda’s
rest! Zo spreekt Jahweh der heirscharen, Israëls
God: Wanneer ge blijft bij uw plan, om naar
Egypte te trekken, om daar te gaan wonen, 16dan
zal het zwaard, waarvoor ge beducht zijt, u
daar in het land van Egypte achterhalen; zal
de honger, waarvoor ge zo bang zijt, u daar in
Egypte achtervolgen, en daar zult ge sterven.
17 Alle mannen, die koppig vasthouden, naar
Egypte te trekken, om daar te gaan wonen, zullen
sterven door het zwaard, de honger en pest, en
niemand van hen zal het onheil ontvluchten, het
onheil ontsnappen, dat Ik hun zal berokkenen!
18 Want zo spreekt Jahweh der heirscharen,
Israëls God: Zoals Ik mijn grimmige toorn over
de bewoners van Jerusalem heb uitgestort, zo
zal Ik mijn woede aan u koelen, als ge naar
Egypte durft gaan; dan wordt ge een vloek en
een afschrik, een verwensing en spot, en nimmer
zult ge deze plaats meer aanschouwen! 19 Het
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is Jahweh, die tot u spreekt, Juda’s rest! Trekt
niet op naar Egypte! Denkt er aan, dat ik u
heden gewaarschuwd heb, en dat ge uw leven
verspeelt. 20 Zelf hebt ge mij tot Jahweh, uw
God, gezonden, en gezegd: Smeek voor ons
tot Jahweh, onzen God; verkondig ons al wat
Jahweh, onze God, zal zeggen; en wij zullen er
naar handelen. 21 Ik heb het u heden verkondigd.
Luistert ge niet naar de stem van Jahweh, uw
God, naar al wat Hij mij voor u heeft gelast:
22 denkt er dan aan, dat ge sterven zult door het
zwaard, door honger en pest, op de plaats, waar
ge wilt heen gaan, om er te wonen!

43
1 Maar toen Jeremias tot heel het volk al de

woorden van Jahweh, hun God, had gesproken,
al de woorden, die Jahweh, hun God, hem voor
hen had gelast, 2 riepen Azarja de zoon van
Hosjaäja, Jochanan de zoon van Karéach, en
al die koppige lieden Jeremias toe: Gij liegt!
Jahweh, onze God, heeft u niet gezonden, en niet
gezegd: Ge moogt niet in Egypte gaan wonen!
3Neen, Baruk, de zoon van Neri-ja, heeft u tegen
ons opgestookt, om ons over te leveren in de
macht der Chaldeën, ons te doen sterven, of in
ballingschap naar Babel te brengen! 4 Jochanan,
de zoon van Karéach,met al de legeroversten en
heel het volk, luisterden dus niet naar het bevel
van Jahweh, om in het land van Juda te blijven.
5Maar Jochanan, de zoon van Karéach, en al de
legeroversten riepen allen bijeen die van Juda
waren overgebleven, of die van de verschillende
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volken, waarheen ze zich hadden verstrooid,
waren teruggekeerd, om in Juda te wonen.
6 Mannen, vrouwen en kinderen, de dochters
van den koning, en allen die Neboe-Zaradan,
het hoofd van de lijfwacht, aan Gedaljáhoe,
den zoon van Achikam, zoon van Sjafan, had
toevertrouwd, namen zij mee; ook den profeet
Jeremias en Baruk, den zoon van Neri-ja. 7 En in
plaats van naar Jahweh te luisteren, trokken zij
op naar het land van Egypte, en bereikten Tach-
panches. 8 Ook in Tachpanches werd het woord
van Jahweh tot Jeremias gerich: 9 Ge moet grote
stenen halen, en die in tegenwoordigheid van
alle judese mannen in het plaveisel graven voor
de ingang van Farao’s paleis in Tachpanches.
10 Dan moet ge hun zeggen: Zo spreekt Jahweh
der heirscharen, Israëls God! Zie, Ik ga mijn
dienaar Nabukodonosor, den koning van Babel,
ontbieden. Hij zal zijn troon opslaan op deze
stenen, die ge hebt ingegraven, en zijn baldakijn
daarboven uitspannen. 11 Hij zal het land
van Egypte komen slaan: wie voor de dood is
bestemd, tot de dood; wie voor de ballingschap,
tot de ballingschap; wie voor het zwaard, door
het zwaard. 12Hij zal vuur leggen aan de tempels
der goden van Egypte, en hun goden verbranden
of in ballingschap voeren. 13Hij zal de obelisken
van de zonnetempel verbrijzelen in het land van
Egypte, de godentempels van Egypte in vlammen
doen opgaan. Hij zal Egypteland afvlooien, zoals
een herder het doet met zijn kleed; dan trekt hij
weer ongemoeid heen.
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44
1 Het woord, dat tot Jeremias gericht werd

voor al de Judeërs, die in Egypte woonden: in
Migdol, Tachpanches, Nof en in het land Patros!
2Zo spreekt Jahweh der heirscharen, IsraëlsGod!
Gij hebt al de rampen aanschouwd, die Ik over
Jerusalem en over alle steden van Juda gebracht
heb. Thans liggen ze in puin, en er is niemand,
die er nog woont: 3 om de boosheid, die ze
begingen, Mij te tarten, wierook te branden en
vreemde goden te dienen, die zij niet kenden, en
gij en uw vaderen evenmin. 4 Van ‘s morgens
vroeg tot ‘s avonds laat heb Ik u al mijn dien-
aars, de profeten, gezonden, die u vermaanden:
Bedrijft die gruwel toch niet, die Ik haat! 5Maar
ze hebben niet gehoord, niet willen luisteren,
om zich van hun boosheid te bekeren, en geen
wierook voor vreemde goden te branden. 6 Toen
barstte mijn grimmige toorn los, en laaide op
in de steden van Juda en in Jerusalems straten:
en zij werden een eenzame puinhoop, zoals ze
heden nog zijn. 7 En nu spreekt Jahweh, de God
der heirscharen, Israëls God: Waarom wilt ge
uzelf toch zo’n groot onheil berokkenen, en uit
Juda mannen, vrouwen, kinderen en zuigelingen
verdelgen, zodat er niemand van u overblijft?
8 Waarom Mij tarten door eigen maaksels, voor
vreemde goden wierook branden in het land van
Egypte, waar ge kwaamt wonen, en zo uzelf
uitroeien, tot een vloek maken en spot onder alle
volken der aarde? 9 Zijt ge de zonden van uw
vaderen dan al vergeten, de zonden van Juda’s
koningen en die van uw leiders, uw eigen zonden
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en die van uw vrouwen, die bedreven zijn in het
land van Juda en op Jerusalems straten? 10Neen,
ze hebben zich niet vermorzeld tot op de dag
van vandaag; ze hebben geen vrees gekend, niet
naar mijn wetten en geboden geleefd, die Ik u
en uw vaderen had gegeven. 11 Daarom spreekt
Jahweh der heirscharen, Israëls God: Zie, Ik heb
besloten, u kwaad te berokkenen, en heel Juda te
vernielen. 12 Wat van Juda bleef gespaard, roei
Ik uit: allen, die hun eigen wil hebben doorgezet,
om naar Egypte te trekken, en daar te gaan wo-
nen. Allen komen ze in Egypteland om; ze zullen
vallen door het zwaard, van honger bezwijken;
van klein tot groot zullen ze sterven door het
zwaard en de honger; ze worden een vloek en
een afschrik, een verwensing en spot. 13 Ik ga Mij
wreken op hen, die in Egypteland wonen, zoals
Ik Mij op Jerusalem heb gewroken door zwaard,
door honger en pest. 14 Van allen, die in Juda
bleven gespaard, en in het land van Egypte kwa-
men wonen, zal niemand ontkomen, niemand
ontsnappen, om weer naar het land van Juda te
gaan, ofschoon ze er naar zullen snakken, daar
terug te keren en te wonen. Neen, ze keren
niet terug, behalve enkele vluchtelingen! 15Maar
al de mannen, die wisten, dat hun vrouwen
voor vreemde goden wierook brandden, en alle
vrouwen, die in grote groepen tegenwoordig
waren, en al het volk, dat in Patros woonde in
het land van Egypte, riepen Jeremias toe: 16 We
luisteren toch niet naar het woord, dat ge in de
Naam van Jahweh tot ons spreekt! 17 Neen, wij
willen enkel doen, wat we hebben beloofd, en
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wierook branden voor de Koningin des Hemels
en haar plengoffers brengen, zoals wijzelf, onze
vaders, onze koningen en aanvoerders in de
steden van Juda en op Jerusalems straten hebben
gedaan. Toen hadden we brood in overvloed,
waren we gelukkig, en kenden geen rampen.
18 Maar sinds we hebben opgehouden, wierook
te branden voor de Koningin des hemels en haar
plengoffers te brengen, hebben we aan alles
gebrek, en sterven we door het zwaard en de
honger. 19 En de vrouwen riepen: Zeker, ook wij
hebben wierook gebrand voor de Koningin des
hemels en haar plengoffers gebracht; maar we
hebben haar toch zeker geen koeken gebakken
met haar beeld er op, en haar geen plengoffers
gebracht, zonder dat onze mannen het wisten!
20 Toen sprak Jeremias tot heel het volk, tot
de mannen en vrouwen, tot allen die hem van
antwoord hadden gediend: 21 Is het juist niet
de wierook geweest, die gij in de steden van
Juda en op Jerusalems straten hebt gebrand,
gij, uw vaders, uw koningen, uw aanvoerders
en het gewone volk: is het niet de wierook
geweest, waaraan Jahweh gedacht heeft, en die
Hem ter harte is gegaan? 22 Niet langer kon
Jahweh uw zondig gedoe nog verdragen, niet
langer de gruwelen, die gij bedreeft. Zo is
uw land een puinhoop geworden, een gevloekte
wildernis zonder bewoners, zoals het heden
nog is! 23 Omdat ge wierook hebt gebrand en
tegen Jahweh hebt gezondigd, omdat ge naar
de stem van Jahweh niet hebt geluisterd, en
naar zijn wetten, geboden en voorschriften niet
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hebt geleefd, daarom heeft u dit onheil getroffen,
zoals het nu voortwoedt. 24En tot al die vrouwen
ging Jeremias verder: Luistert naar Jahweh’s
woord! 25 Zo spreekt Jahweh der heirscharen,
Israëls God: Gij vrouwen, gij hebt het beloofd
met uw mond, en met uw handen vervuld:
Wij willen onze beloften volbrengen, die wij
hebben afgelegd, om voor de Koningin des
hemels wierook te branden en haar plengoffers
te brengen. Volbrengt uw geloften dan maar, en
doet wat ge beloofd hebt! 26 Hoort derhalve het
woord van Jahweh, heel Juda, dat in Egypteland
woont! Zie, Ik zweer bij mijn machtige Naam,
spreekt Jahweh: In heel Egypte zal nooit meer
mijn Naam door iemand van Juda op de lippen
worden genomen, en nooit meer zal worden
gezegd: Bij het leven van Jahweh, den Heer!
27 Ja, Ik blijf wakker, om over hen onheil te
brengen, geen zegen. De mannen van Juda,
die in Egypteland wonen, zullen omkomen door
het zwaard en de honger, totdat ze allen zijn
uitgeroeid. 28 En de weinigen, die aan het
zwaard nog ontkomen, zullen uit Egypte trekken
naar het land van Juda! Dan zullen allen, die in
Juda bleven gespaard en in Egypte zijn komen
wonen, weten, wiens woord wordt vervuld, dat
van Mij of van hen! 29 En dit zal u het teken
zijn, is de godsspraak van Jahweh, dat Ik Mij
in deze plaats op u zal wreken, en waaraan
gij zult weten, dat mijn bedreigingen tegen u
worden vervuld. 30 Zo spreekt Jahweh: Zie, Ik
lever den Farao Chofra, den koning van Egypte,
in de macht van zijn vijand en van hen, die
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zijn leven belagen, zoals Ik Sedekias, den koning
van Juda, aan zijn vijand heb overgeleverd: aan
Nabukodonosor, den koning van Babel, die zijn
leven belaagde!

45
1Het woord, dat de profeet Jeremias tot Baruk

sprak, den zoon van Neri-ja, toen deze in het
vierde jaar van Jojakim, den zoon van Josias
en koning van Juda, deze woorden volgens
mondelinge opgave van Jeremias te boek had
gesteld. 2 Zo spreekt Jahweh, Israëls God, over u,
Baruk! 3 Gij zegt: Wee mij! Want Jahweh hoopt
nog smart op mijn jammer; Ik ben uitgeput van
mijn zuchten, En rust vind ik niet! 4 Dit moet
ge hem zeggen: Zo spreekt Jahweh! Zie, wat Ik
gebouwd heb, breek Ik weer af, Wat Ik geplant
heb, ruk Ik uit! Zo handel Ik met heel de aarde:
5 En gij zoudt grote dingen vragen? Verlang ze
toch niet! Zie, wat Ik gebouwd heb, breek Ik
weer af, Is de godsspraak van Jahweh! Maar u
geef Ik lijfsbehoud tot uw buit, Op alle plaatsen,
waar ge ook gaat!

46
1 Het woord van Jahweh tegen de volken, dat

tot den profeet Jeremias werd gericht. 2 Over
Egypte. Over het leger van den Farao Neko,
den koning van Egypte, dat aan de Eufraat
bij Karkemisj stond, en dat Nabukodonosor, de
koning van Babel, in het vierde jaar van Jojakim,
den zoon van Josias en koning van Juda, heeft
verslagen. 3 Klaar met schild en rondas; op,
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tot de strijd, 4 De paarden gespannen, de rossen
bestegen; In het gelid, de helmen op, De lansen
gewet, de pantsers aan! 5 Wat: ze beven,
ze wijken; Hun helden worden verslagen, Ze
vluchten, zonder om te zien? Verschrikking
alom, is de godsspraak van Jahweh! 6 Zelfs
de vlugge kan niet ontsnappen, De held zich
niet redden; In het noorden, aan de oever van
de Eufraat, Wankelen ze, en storten ze neer!
7 Wie golft daar aan als de Nijl, Als stromen
met bruisende wateren? 8 Egypte golft aan als
de Nijl, Als stromen met klotsende golven! Het
roept: Omhoog wil ik stijgen, Om de aarde te
overstromen; Ik wil steden vernielen, Met de
bewoners er in. 9 Paarden vooruit; wagens
raast door, De helden naar voren: Ethiopiërs en
Poetiërs, het schild in de hand, Lydiërs, de bogen
gespannen en gericht! 10 Maar dit is de dag
van den Heer, Van Jahweh der heirscharen: Een
dag van vergelding, Om zich te wreken op zijn
bestrijders! Het zwaard verslindt, tot zijn honger
gestild is, Het drinkt zich zat aan hun bloed;
Want Jahweh richt een offer aan In het land van
het noorden, aan de Eufraat. 11 Trek op naar
Gilad, om balsem te halen, Jonkvrouw, dochter
van Egypte! Vergeefs verspilt gij medicijnen;
Geen genezing voor u. 12 De volken horen uw
schande, De aarde is vol van uw klagen; Want de
ene held is over den ander gestruikeld, En beiden
zijn ze gevallen! 13 Het woord, dat Jahweh tot
den profeet Jeremias sprak over de veldtocht van
Nabukodonosor, den koning van Babel, om het
land van Egypte te teisteren! 14 Verkondigt het
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in Egypte, meldt het in Migdol, Bericht het in Nof
en Tachpanches; Roept: Stel u te weer, en houd
u gereed, Want het zwaard verslindt om u heen!
15Wat: uw sterke gevallen, hij houdt geen stand?
Neen, Jahweh heeft hem neergestoten. 16 Ook
zijn huurtroepen struikelen en vallen, De een op
den ander. Ze roepen: Voort, terug naar ons
volk, Naar ons geboorteland voor het moordende
zwaard! 17Noemt Farao, den koning van Egypte:
“Lawaai, dat zijn tijd liet voorbijgaan!” 18 Zo
waar Ik leef, is de godsspraak des Konings, Jah-
weh der heirscharen is zijn Naam: Als een Tabor
onder de bergen, Als een Karmel aan zee rukt er
een aan. 19 Maak uw pak voor de ballingschap
klaar, Bevolking, dochter van Egypte; Want Nof
zal een wildernis worden, Vernield en ontvolkt.
20 Egypte is een prachtige koe: Maar een horzel
uit het noorden valt op haar aan; 21 Ook op
haar troepen in haar land Als op vetgemeste
kalveren. Waarachtig, allen lopen ze weg, Ze
vluchten heen, en houden geen stand; Want hun
onheilsdag is gekomen, De tijd van hun straf!
22Hoort, als een sissende slang Schuiven ze voort
langs het strand; Met bijlen gewapend, Trekken
ze als houthakkers op haar af. 23 Ze vellen
haar woud, is de godsspraak van Jahweh, Hoe
ondoordringbaar het is; Want ze zijn talrijker
nog dan een sprinkhanen-zwerm, Ze zijn niet
te tellen. 24 De dochter van Egypte wordt te
schande gemaakt, Overgeleverd aan het volk uit
het noorden: 25 Jahweh der heirscharen, Israëls
God heeft het gezegd! Ik ga Mij wreken op Amon
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in No, Op Farao en op Egypte, Op zijn goden
en vorsten, Op allen, die op hem vertrouwen!
26 Ik lever ze uit aan wie hun leven belagen, Aan
Nabukodonosor, den koning van Babel, en zijn
vazallen. Eerst later wordt het weer vredig be-
woond Als in vroegere dagen: is de godsspraak
van Jahweh! 27 Jakob, mijn dienaar, wees niet
bang, Israël, gij behoeft niet te vrezen; Want Ik
ga u verlossen uit verre gewesten, Uw kroost uit
het land hunner ballingschap. Jakob keert terug,
en vindt weer zijn rust, Onbekommerd, door
niemand verschrikt. 28 Jakob, mijn dienaar, wees
niet bang; want Ik benmet u, spreekt Jahweh! Ja,
Ik ga alle volken vernielen, Waaronder Ik u heb
verstrooid. Maar u zal Ik nimmer vernielen; Ik
tuchtig u enkel, zoals ge verdient; Neen, Ik laat u
niet ongestraft!

47
1 Het woord van Jahweh, dat tot den profeet

Jeremias over de Filistijnen werd gericht, eer
Farao Gaza overweldigde. 2 Zo spreekt Jahweh!
Zie, de wateren rollen aan uit het noorden, Een
onstuimige vloed; Ze overstromen het land met
al wat er op staat, De steden met die er in wonen.
De mensen jammeren, Al de inwoners huilen:
3Om het stampen der hoeven van zijn hengsten,
Het gedreun van zijn wagens, het geratel der
wielen. De vaders zien naar hun kinderen niet
om, Zo hangen hun handen verslapt: 4Omdat de
dag is gekomen, Waarop alle Filistijnen worden
verdelgd. Beroofd worden Tyrus en Sidon Van
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hun laatste helpers; Want Jahweh gaat de Filisti-
jnen vernielen, Het overschot van het kustland
van Kaftor. 5 Gaza heeft zich kaal geschoren,
Asjkelon is met stomheid geslagen; Overschot
der Enakieten, Hoe lang zult gij u kerven? 6 Ha,
zwaard van Jahweh, Wanneer komt ge tot rust?
Keer terug in uw schede, Word rustig en stil!
7 Hoe zou het tot rust kunnen komen; Want
Jahweh heeft het besteld Tegen Asjkelon en tegen
de kusten der zee: Daar heeft Hij het ontboden!

48
1 Over Moab. Zo spreekt Jahweh der

heirscharen, Israëls God! Wee over Nebo, want
het is verwoest, Kirjatáim te schande gemaakt
en veroverd, De vesting vernield, met schande
bedekt, 2 De glorie van Moab verdwenen! Tegen
Chesjbon hebben ze onheil beraamd: “Komt,
laat ons het verdelgen uit de rij van de volken!”
Dimon, ook gij wordt verwoest, Het zwaard rent
achter u aan. 3 Hoort, uit Choronáim gejammer:
Verwoesting en grote vernieling; 4 Gebroken is
Moab, Zijn kreten weerklinken tot Sóar. 5 Ach,
de bergpas van Loechit Bestijgt men al schreiend;
Op de helling van Choronáim Klinkt het gejam-
mer om de vernieling. 6 Vliedt heen, redt uw
leven, Als de wilde ezel in de woestijn; 7 Ge hebt
op uw maaksels en schatten vertrouwd; Daarom
wordt gij zelf gevangen genomen, Zal Kemosj
in ballingschap gaan, Met hem zijn priesters en
vorsten. 8De vernieler trekt op tegen iedere stad,
Geen enkele blijft er gespaard; Het dal wordt
vernield, de vlakte verwoest: Want Jahweh heeft
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het gezegd! 9 Geeft vleugels aan Moab, Want
snel moet het vluchten. Zijn steden zullen
een wildernis worden, Waar niemand woont.
10 Vervloekt, wie het werk van Jahweh ten halve
volbrengt, Vervloekt, wie bloed durft weigeren
aan zijn zwaard! 11 Rust heeft Moab gekend
Van zijn prilste jeugd af; Het lag ongestoord Op
zijn droesem. Nooit werd het in een ander vat
overgegoten, Nooit ging het in ballingschap; Zo
heeft het steeds zijn smaak behouden, Is zijn
geur niet vervlogen. 12 Maar daarom zullen de
dagen komen, Is de godsspraak van Jahweh: Dat
Ik tappers zend, die het af zullen tappen, Zijn
vaten legen, zijn kruiken verbrijzelen! 13 Dan
zal Moab om Kemosj beschaamd komen staan,
Zoals het huis van Israël Te schande is geworden
om Betel, Waarop het vertrouwd had. 14 Hoe
durft ge nog zeggen: Helden zijn wij, Dappere
mannen in de strijd! 15 De vernieler van Moab
trekt tegen hem op, De keur van zijn knapen
wordt naar de slachtbank gesleept. 16 Dit is de
godsspraak des Konings, Jahweh der heirscharen
is zijn Naam: De val van Moab is nabij, Zijn
onheil nadert met spoed! 17 Beklaagt het allen,
gij zijn buren, Gij allen, die het kent bij zijn
naam. Zegt: Hoe is zijn machtige schepter
gebroken, Zijn heerlijke staf? 18 Daal af van
uw glorie, zit neer in de drek, Bewoners van
Dibon; Want de verwoester van Moab komt op
u af, En vernielt uw burchten. 19 Ga aan de
weg staan uit te kijken, Bewoners van Aroër;
Vraagt aan hen die ontvlucht en ontsnapt zijn:
Zegt; wat is er gebeurd? 20 “Moab vernield, met
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schande bedekt: Jammert en huilt; Meldt het de
Arnon, Dat Moab verwoest is!” 21 Het oordeel
wordt aan de vlakte voltrokken, Aan Cholon,
Jasa, Mefáat, 22 Aan Dibon, Nebo, Bet-Diblatáim,
23 Aan Kirjatáim, Bet-Gamoel, Bet-Meon. 24 Aan
Keri-jot, en aan Bosra, Aan alle steden van
Moab, veraf of dichtbij: 25 De hoorn van Moab
wordt afgehouwen, Zijn arm gebroken, is de
godsspraak van Jahweh! 26 Maakt het dronken,
Omdat het zich tegen Jahweh verhief, Zodat het
in zijn eigen uitbraaksel plast, En tot bespotting
zal worden. 27Of is Israël voor u geen bespotting
geweest, Werd het niet onder de dieven gerek-
end? Ja, zo dikwijls gij het over hem hadt, Hebt
ge meewarig het hoofd geschud! 28 Verlaat nu
de steden, en huist in spelonken, Bewoners van
Moab; Doet als de duif, die zich nestelt Aan de
rand van de afgrond. 29 Wij hebben van Moabs
hoogmoed gehoord, Van zijn grenzeloze trots,
Van zijn waan, zijn bluffen en pochen, Van de
hovaardij van zijn hart. 30 Ik ken zijn snoeven,
Is de godsspraak van Jahweh: Zijn ijdel gezwets,
Zijn ijdel gedoe. 31 Daarom moet ik over heel
Moab wel jammeren, Klagen en zuchten over de
mannen van Kir-Chéres, 32 Meer dan over Jazer
geweend is, over u wenen, Wijnstok van Sibma!
Uw ranken hingen over de zee, En reikten tot
Jazer; Maar op uw gewas en uw oogst Is de
vernieler gevallen! 33 Weg is de blijdschap en
vreugd uit uw gaarden, En uit Moabs gebied;
Ik laat de wijn uit de kuipen lopen, De perser
treedt en juicht er niet meer. 34 Het huilen van
Chesjbon dringt tot Elale door, Men hoort ze
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schreien tot Jáhas, Van Sóar tot Choronáim en
Eglat, Want zelfs de wateren van Nimrim zijn
een steppe geworden. 35 En uit Moab verdelg
Ik, Is de godsspraak van Jahweh, Al wie de
offerhoogten bestijgt, En wierook brandt voor
zijn god. 36Daarom kermt mijn hart Als een fluit
over Moab; Kermt mijn hart over de mannen
van Kir-chéres: Want wat men gespaard heeft,
is verloren gegaan. 37 Ja, alle hoofden zijn kaal,
Alle baarden geschoren, Alle handen gekerfd,
Om alle lenden een zak. 38 Op alle daken en
straten van Moab Niets dan gejammer, Want Ik
heb Moab verbrijzeld als een waardeloze pot,
Is de godsspraak van Jahweh! 39 Hoe is het
vernield, en staat het te snikken, Hoe wendt
Moab vol schaamte zich af, Hoe is Moab tot spot
en tot afschuw geworden, Voor al zijn buren?
40 Want zo spreekt Jahweh: Zie, als een adelaar
schiet hij toe, Slaat zijn vleugels naar Moab uit:
41 De steden worden ingenomen, De burchten
worden veroverd Op die dag wordt het hart van
Moabs helden Als het hart van een vrouw in
haar weeën; 42 Verdelgd wordt Moab uit de rij
van de volken, Omdat het zich tegen Jahweh
verhief. 43Verschrikking, kuilen en strikken voor
u, Bewoners van Moab, is de godsspraak van
Jahweh: 44 Wie de verschrikking ontkomt, valt
in de kuil, Wie de kuil ontsnapt, wordt in de
strikken gevangen. Waarachtig, dit alles zal Ik
Moab berokkenen, In het jaar van zijn straf,
is de godsspraak van Jahweh! 45 Dan blijven
in de schaduw van Chesjbon De vluchtelingen
uitgeput staan. Dan zal er een vuur uit Chesjbon
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laaien, En een gloed uit de muren van Sichon:
Het zal de slapen van Moab verzengen, De
schedel van die druktemakers! 46 Wee u, Moab,
Ge zijt verloren, volk van Kemosj; Want uw
zonen worden gevangen gemaakt, Uw dochters
gaan de ballingschap in. 47 Wel keer Ik nog
eenmaal het lot van Moab ten beste, Op het einde
der dagen, Is de godsspraak van Jahweh: Maar
tot dan duurt het gericht over Moab!

49
1 Over de Ammonieten. Zo spreekt Jahweh:

Heeft Israël zelf geen kinderen, Heeft het geen
erfgenaam meer? Waarom heeft Milkom dan
Gad verdrongen, Zijn volk zich in diens steden
gezet? 2 Daarom gaan de dagen komen, Is de
godsspraak van Jahweh: Dat Ik tegen Rabbat-
Ammon Het krijgsrumoer laat weergalmen. Het
zal een woeste puinhoop worden, Zijn dochter-
steden zullen worden verbrand; Dan zal Israël
verdringen, die hém verdrongen, Spreekt Jah-
weh! 3 Jammer, Chesjbon; want de stad is
verwoest; Kermt, dochtersteden van Rabba, Doet
een zak om uw lenden en klaagt, Loopt radeloos
in de schaapskooien rond: Want Milkom zal in
ballingschap gaan, Tegelijk met zijn priesters en
vorsten! 4 Wat pocht ge op uw valleien, Op
de overvloed van uw dalen, opstandige dochter;
Wat durft ge op uw schatten vertrouwen, En
zeggen: Wie kan mij bereiken? 5 Ik ga ver-
schrikking over u brengen, Is de godsspraak
des Heren, Van Jahweh der heirscharen: Van
alle kant om u heen. Een voor een wordt
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gij allen verstrooid, En niemand brengt die
zwervers bijeen; 6 Eerst later zal Ik het lot van
de zonen van Ammon Ten beste keren, is de
godsspraak van Jahweh! 7 Over Edom. Zo
spreekt Jahweh der heirscharen! Is er geen
wijsheid meer in Teman, Is het met het beleid
der verstandigen uit, Is hun doorzicht spoorloos
verdwenen? 8 Vlucht, loopt weg, verschuilt u
diep, Bewoners van Dedan; Want Ik ga onheil
over Esau brengen, In de tijd van zijn straf.
9 Ja, wijnlezers komen op u af, Geen tros laten
ze hangen; Dieven komen in de nacht, En
roven, zoveel ze kunnen. 10 Want zelf heb
Ik Esau ontbloot, Zijn schuilhoeken opengelegd;
Hij kan zich niet langer verbergen, Uitgeroeid
wordt zijn kroost. Onder zijn broeders en
buren Is niemand, die helpt, of die zegt: 11 Uw
wezen zal Ik verzorgen, Uw weduwen mogen
op Mij vertrouwen. 12 Want zo spreekt Jahweh:
Die de beker niet hoefden te drinken, hebben
gedronken; En gij zoudt blijven gespaard: Neen,
ook gij zult hem drinken! 13 Want Ik heb bij
Mijzelf gezworen, Is de godsspraak van Jahweh:
Bosra zal ten afschrik worden, een hoon en
een vloek, Al zijn steden een puinhoop voor
eeuwig! 14 Een tijding heb Ik van Jahweh ver-
nomen, Een bode is onder de volken gezonden:
Verzamelt u, en rukt op hem af, Op, tot de
strijd! 15 Waarachtig, klein maak Ik u onder
de volken, Verachtelijk onder de mensen; 16 Uw
hoogmoed heeft u bedrogen, Met de overmoed
van uw hart. Gij, die in rotskloven woont, En
de steilste toppen bezet: Al bouwt ge uw nest
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zo hoog als de arend, Ik haal u omlaag, is de
godsspraak van Jahweh! 17Edom zal ten afschrik
worden; En ieder, die er doorheen trekt, Zal zich
verbazen en blazen Over al zijn rampen. 18 Zoals
Sodoma en Gomorra werden verwoest, Met hun
zustersteden, zegt Jahweh: Zo zal er niemand
wonen, Geen mensenkind er vertoeven. 19 Zie,
zoals een leeuw uit het kreupelhout van de
Jordaan Naar de altijd groene weide schiet: Zo
jaag Ik het plotseling daaruit weg, En stel er
over aan, wien Ik wil. Want wie is Mij gelijk,
Wie durft Mij rekenschap vragen; En wie is de
herder, Die Mij kan weerstaan? 20 Hoort dus het
besluit van Jahweh, Dat Hij over Edom nam, De
plannen, die Hij beraamde Over de bewoners
van Teman. Waarachtig, als kleine schaapjes
sleurt men ze weg, Ja, hun weide zal van hen
schrikken; 21 De aarde beeft van het gedreun
van hun val, Hun jammeren klinkt tot de Rode
Zee. 22 Zie, als een adelaar stijgt hij op, en
schiet toe, Slaat zijn vleugels uit naar hun land:
Op die dag wordt het hart van Edoms helden
Als het hart van een vrouw in haar weeën!
23 Over Damascus. Chamat en Arpad staan
beschaamd, Want ze hebben een droeve tijding
vernomen, Onrustig zijn ze als een woelige zee,
En kunnen maar niet bedaren. 24 Damascus,
radeloos Slaat op de vlucht; Het is bevangen
van schrik, Angst en weeën grijpen het aan als
een barende vrouw. 25 Hoe ligt zij verlaten, de
roemrijke stad, De vrolijke vesting! 26 Zo vallen
zijn jongemannen neer, Met al zijn strijders op
straat; Ze komen om op die dag: Is de godsspraak
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van Jahweh! 27 Ik heb vuur aan de muren
van Damascus gelegd, Dat Ben-Hadads paleizen
verslindt. 28 Over Kedar en de koninkrijken
van Chasor, die Nabukodonosor, de koning van
Babel, verslagen heeft. Zo spreekt Jahweh:
Op, rukt tegen Kedar uit, Plundert de zonen
van het oosten leeg! 29 Men neme hun tenten
en kudde mee, Hun zeilen met al hun gerief;
Men berove ze van hun kamelen, En roepe ze
toe: Verschrikking alom! 30 Vlucht, loopt weg,
verschuilt u diep, Bewoners van Chasor, Is de
godsspraak van Jahweh. Want Nabukodonosor,
de koning van Babel, Heeft tegen u een plan
beraamd, Een aanslag gesmeed. 31 Op, rukt uit
tegen een zorgeloos volk, Dat zich veilig waant,
is de godsspraak van Jahweh; Dat deuren noch
grendels bezit, En in de eenzaamheid woont.
32 Hun kamelen worden uw buit, Hun talrijke
kudde uw prooi. Naar alle winden ga Ik die
geschoren slapen verstrooien, Van alle kant
het verderf op hen brengen, spreekt Jahweh!
33 Chasor zal een hol van jakhalzen worden,
Een steppe voor eeuwig; Niemand zal er wonen,
Geen mensenkind er vertoeven. 34 Het woord
van Jahweh, dat tot den profeet Jeremias over
Elam gericht werd in het begin der regering van
Sedekias, den koning van Juda. 35 Zo spreekt
Jahweh der heirscharen: Zie, Ik breek de boog
van Elam aan stukken, De keur van zijn kracht.
36 De vier winden laat Ik op Elam los Uit de vier
hoeken van de hemel; Ik ga ze verspreiden naar
al die winden, Geen volk zal er zijn, waar Elams
verstrooiden niet komen. 37 Ik laat Elam voor
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zijn vijanden beven, En voor hen, die zijn leven
belagen; Ik ga rampen over hen brengen: Mijn
grimmige toorn, is de godsspraak van Jahweh; Ik
zend hun het zwaard achterna, Tot Ik ze geheel
heb vernield! 38 Dan richt Ik mijn troon in Elam
op, En roei daar koning en vorsten uit, Is de
godsspraak van Jahweh. 39 Eerst op het einde
der dagen Keer Ik het lot van Elam ten beste, Is
de godsspraak van Jahweh!

50
1 Het woord, dat Jahweh door den profeet

Jeremias over Babel en over het land der
Chaldeën heeft gesproken: 2Meldt en verkondigt
het onder de volken; Omhoog de banier! Laat het
horen, zonder iets te verbergen, Roept uit: Babel
gevallen! Bel staat beschaamd, en Mardoek ver-
schrikt; Hun beelden blozen, hun schandgoden
beven! 3 Want een volk uit het noorden trekt
tegen hem op; Het zal van zijn land een wildernis
maken, Waar niemand woont, Waaruit mens en
beest zijn gevlucht en verdwenen. 4 In die dagen
en in die tijd, Is de godsspraak van Jahweh:
Zullen de kinderen van Israël komen, Tezamen
met de kinderen van Juda; Al wenend zullen
ze gaan, Om Jahweh te zoeken, hun God; 5 Ze
zullen de weg naar Sion vragen, Want dàt is hun
doel: “Komt, laten we ons aan Jahweh hechten,
Door een eeuwig, onvergetelijk verbond!” 6 Een
verdoolde kudde was mijn volk, Hun herders
hebben ze op een dwaalspoor gebracht, En lieten
ze zwerven op de bergen; Van berg tot heuvel
trokken ze rond, En vergaten hun kooi. 7 Al die
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ze vonden, slokten ze op, Hun vijanden zeiden:
“Wij hebben geen schuld!” Want ze hadden
gezondigd Tegen Jahweh, de weideplaats der
gerechtigheid, Tegen Jahweh, de hoop hunner
vaderen. 8Vlucht Babel uit, trekt weg uit het land
der Chaldeën, Als bokken aan het hoofd van de
kudde! 9 Want zie, Ik ga tegen Babel verwekken
Een drom van machtige volken uit het land van
het noorden. Die stellen zich daar in slagorde op,
en nemen het in; Hun pijlen als van beproefde
helden Keren nimmer ledig terug. 10 Chaldea zal
worden uitgeplunderd; Die het beroven, krijgen
genoeg, Is de godsspraak van Jahweh! 11 Ja,
verheugt u maar, en jubelt van vreugde, Gij
plunderaars van mijn erve; Huppelt als kalveren
in de weide, En hinnikt als hengsten: 12 Uw
moeder ligt in de diepste schande, Die u baarde,
is beschaamd; Ze wordt de minste onder de
volken, Een wildernis, een dorre steppe; 13 Door
Jahweh’s toorn blijft ze onbewoond, Heel en
al een woestijn! 14 Op, rondom in het gelid
tegen Babel, Allen, die de boog kunt spannen;
Beschiet het, spaart de pijlen niet, Want het heeft
tegen Jahweh gezondigd. 15 Heft in ‘t rond de
juichkreet over hem aan: Het geeft zich al over;
Zijn torens vallen, Zijn muren storten ineen! Die
Babel voorbijtrekt, zal zich verbazen, En blazen
over al zijn rampen. Ja, dat is de wraak van
Jahweh! Wreekt u er op; Zoals het zelf heeft
gedaan, Moet ge het vergelden. 16 Roeit uit Babel
den zaaier uit, En wie de sikkel zwaait In de
tijd van de oogst! Voor het moordende zwaard
Keert iedereen terug naar zijn volk, Vluchten
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allen weg naar hun eigen land. 17 Israël is
een opgejaagd schaap, Door leeuwen vervolgd;
Eerst heeft de koning van Assjoer het verslonden,
Daarna heeft Nabukodonosor, De koning van
Babel, zijn beenderen gebroken. 18 Daarom
spreekt Jahweh der heirscharen, Israëls God:
Zie, Ik zal Mij wreken Op den koning van Babel
en op zijn land, Zoals Ik wraak heb genomen
op den koning van Assjoer! 19 Dan leid Ik Israël
terug naar zijn dreven, Het zal weer weiden op
Karmel en Basjan; Op Efraïms bergen, En in
Gilad verzadiging vinden. 20 In die dagen en in
die tijd, Is de godsspraak van Jahweh, Zal men
de schuld van Israël zoeken, maar ze is er niet
meer, En de zonde van Juda, maar men vindt ze
niet langer: Want dan zal Ik vergiffenis schenken
Aan hen, die Ik spaarde! 21 Kom uit tegen het
land “Dubbel-Verzet”, En tegen de bewoners van
“Straf”: Zwaard, sla dood en verniel ze; Doe
wat Ik u zeg, is de godsspraak van Jahweh!
22Krijgsrumoer in het land en grote verwoesting!
23 Hoe ligt ge gebroken, in stukken, Hamer der
gehele aarde? Hoe is Babel een gruwel geworden
onder de volken? 24 Ik legde u strikken, gij liet u
vangen, Babel, eer gij het wist; Gij zijt verrast en
gegrepen, Want gij hebt Jahweh getart. 25 Jahweh
heeft zijn tuighuis geopend, De wapens van zijn
gramschap te voorschijn gehaald; Want Jahweh,
de Heer, heeft een werk te verrichten In het
land der Chaldeën! 26 Trekt er op af, tot den
laatsten man, Doet open zijn schuren; Gooit het
op hopen als schoven, Verniel het, laat er niets
meer van over. 27 Doodt al zijn stieren, Naar
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de slachtbank er mee; Wee hun, want hun dag
is gekomen, De tijd van hun straf! 28 Hoort; de
vluchtelingen, uit het land van Babel ontsnapt,
Verkonden in Sion De wraak van Jahweh, onzen
God, De wraak voor zijn tempel! 29 Roept tegen
Babel de boogschutters op, Allen, die de boog
kunnen spannen; Sluit het van alle kant in,
Zodat niemand ontsnapt, Vergeldt het zoals het
verdient, Doet er mee, als het zelf heeft gedaan;
Want het is onbeschaamd tegen Jahweh geweest,
Tegen Israëls Heilige! 30 Daarom vallen zijn
jonge mannen Met al zijn strijders op straat;
Ze komen om op die dag, Is de godsspraak van
Jahweh! 31 Onbeschaamde; zie, Ik kom op u af,
Spreekt de Heer, Jahweh der heirscharen; Want
uw dag is gekomen. De tijd van uw straf! 32 De
Onbeschaamde wankelt en valt, Niemand richt
zijn muren weer op; Ik ontsteek een vuur in zijn
steden. Dat heel zijn omgeving verteert. 33 Zo
spreekt Jahweh der heirscharen: De kinderen
van IsraëlWorden met die van Juda mishandeld;
Die ze in ballingschap voerden, houden ze vast,
En weigeren, ze te laten vertrekken. 34 Maar de
Bevrijder is machtig: Jahweh der heirscharen
is zijn Naam! Hij neemt het met kracht voor
hen op, Om rust te brengen aan de aarde, Maar
onrust aan de bewoners van Babel. 35 Het
zwaard tegen de Chaldeën, Is de godsspraak
van Jahweh: Tegen de bewoners van Babel,
Tegen zijn vorsten en wijzen! 36 Het zwaard
tegen de zwetsers: zij worden verdwaasd; Het
zwaard tegen zijn helden: zij rillen; 37 Het
zwaard tegen zijn paarden en wagens, Tegen
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alle vreemden binnen zijn muren: zij worden
als vrouwen! Het zwaard tegen zijn schatten:
zij worden geplunderd; 38 Het zwaard tegen
zijn wateren: zij drogen op; Want het is een
land van afgodsbeelden, Door monsters zijn ze
verdwaasd. 39 Daarom zullen daar wolven en
jakhalzen liggen, En struisen er schuilen; Nooit
meer zal het worden bewoond, Verlaten van
geslacht tot geslacht. 40 Zoals God Sodoma
en Gomorra verwoestte, Met hun zustersteden.
spreekt Jahweh: Zo zal er niemand wonen,
Geen mensenkind er vertoeven. 41 Zie, daar
komt een volk uit het noorden, een grote natie,
Machtige koningen rukken aan van de grenzen
der aarde, 42 Met boog en lansen gewapend,
Wreed en zonder erbarmen. Hun kreten loeien
als de zee, Op rossen jagen ze voort, Toegerust
als oorlogsmannen Tegen u, dochter van Babel!
43De koning van Babel hoort wat van hen wordt
verteld, Zijn handen hangen er slap van; Angst
grijpt hem aan, Weeën als van een barende
vrouw. 44 Zoals een leeuw uit het kreupelhout
van de Jordaan Naar de altijd groene weide
schiet, Zo jaag Ik ze plotseling daaruit weg, En
stel er over aan, wien Ik wil. Want wie is Mij
gelijk, Wie durft Mij rekenschap vragen; En wie
is de herder, Die Mij kan weerstaan? 45Hoort dus
het besluit van Jahweh, Dat Hij over Babel nam,
De plannen, die Hij beraamde Over het land
der Chaldeën. Waarachtig, als kleine schaapjes
sleurt men ze weg, Ja, hun weide zal van hen
schrikken; 46De aarde beeft van het gedreun van
hun val, Hun jammeren klinkt onder de volken!
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51
1 Zo spreekt Jahweh: Zie, Ik ga tegen Babel

verwekken, En tegen de bewoners van “Hart-
mijner-bestrijders”, Een geest van vernieling.
2 Ik ga tegen Babel wanners ontbieden, Om het te
wannen, zijn land leeg te schudden; Ze zullen het
van alle kanten omsingelen Op zijn ongeluksdag!
3 De schutter spanne zijn boog, En steke zich in
zijn pantser: Ge moet zijn jonge mannen niet
sparen, Maar heel zijn leger vernielen! 4 Ze
moeten worden neergesabeld in het land der
Chaldeën, Op zijn straten worden doorstoken;
5 Israël wordt niet als weduwe achtergelaten,
Juda niet door zijn God, Door Jahweh der
heirscharen! Want hun land is beladen met
schuld Tegen Israëls Heilige! 6 Vlucht allen uit
Babel, redt uw leven, Komt niet om door zijn
schuld; Want het is de tijd van Jahweh’s wraak,
Hij vergeldt het, wat het verdient. 7 Een gouden
beker in Jahweh’s hand is Babel geweest: De hele
aarde maakte het dronken; De volken slurpten
van zijn wijn, Ze zijn er dol van geworden.
8 Maar plotseling is Babel gevallen, gebroken!
Heft er een weeklacht over aan; Gaat balsem
halen voor zijn pijn, Misschien geneest het nog.
9 We willen Babel genezen, Maar het is niet te
helpen. Laat het liggen; gaat heen, Ieder van ons
naar zijn eigen land! Want zijn misdaad reikt
tot de hemel, En verheft zich tot aan de wolken:
10 Maar Jahweh laat òns recht wedervaren!
Komt, laten we in Sion verkonden, Het werk van
Jahweh, onzen God: 11 De pijlen gescherpt, de
kokers gevuld! Jahweh heeft den koning van
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Medië in woede ontstoken; Want Hij heeft de
verwoesting van Babel besloten: Dat is Jahweh’s
wraak, de wraak voor zijn tempel! 12 De
banier tegen Babels wallen geheven, de wachten
versterkt, De posten uit, de verspieders geplaatst!
Want Jahweh voltrekt wat Hij heeft besloten, Wat
Hij tegen de bewoners van Babel heeft beslist.
13 Gij, die aan machtige wateren woont, In
overvloedige weelde: Uw einde is gekomen, Uw
schrapen is uit! 14Want Jahweh der heirscharen
Heeft bij Zichzelven gezworen: Al heb Ik u met
mensen volgepropt als met kevers, Men heft de
zegekreet over u aan! 15 Hij heeft de aarde
gemaakt door zijn kracht, De wereld gegrond
door zijn wijsheid, Door zijn verstand de hemel
gespannen. 16 Als Hij zijn donder laat rollen, En
de wateren in de hemel doet bruisen, Als Hij de
wolken omhoogtrekt van de grenzen der aarde,
Zijn bliksems omsmeedt in regen, En de storm
uit zijn schatkamers haalt: 17 Staan alle mensen
verstomd en verbluft, Schaamt elke gieter zich
over zijn beeld! Want zijn gietsel is leugen,
Geen geest woont er in. 18 Ze zijn maar een
waan, een belachelijk maaksel, Die te gronde
gaan, als hun tijd is gekomen. 19 Neen, aan
hen is Jakobs Deel niet gelijk, Want Hij is de
Schepper van alles, En Israël is zijn stam en zijn
erfdeel, Jahweh der heirscharen is zijn Naam!
20 Tot moker zult ge Mij dienen, Tot knots in de
strijd: Ik vermorzel volkeren met u, Ik verbrijzel
koninkrijken met u; 21 Ik vermorzel paarden en
ruiters met u, Ik vermorzel wagen en menner



Jeremia 51:22 cxxxviii Jeremia 51:31

met u, 22 Ik vermorzel mannen en vrouwen met
u, Ik vermorzel grijsaards en kinderen met u!
Ik vermorzel jongens en meisjes met u, 23 Ik
vermorzel herders en kudde met u, Ik vermorzel
boeren en ossen met u, Ik vermorzel landvoogd
en stadvoogd met u! 24 Zo zal Ik Babel vergelden,
En alle bewoners van Chaldea, Al het kwaad,
dat zij tegen Sion hebben bedreven, Voor onze
ogen, is de godsspraak van Jahweh! 25 Ik zal
u, Berg, die de hele aarde vergruisde! Ik steek
mijn hand naar u uit: Ik rol u van de rotsen
omlaag, En maak van u een vlammende berg.
26Men zal uit u geen hoeksteen halen, Geen steen
voor een grondslag; Maar ge zult een eeuwige
wildernis zijn, Is de godsspraak van Jahweh!
27 Heft de banier in het land, Steekt de bazuin
onder de naties; Voert volken tegen hem aan
voor de heilige strijd, Roept koninkrijken tegen
hem op. Ararat, Minni, Asjkenaz: Stuurt er de
horden op af, Jaagt er de paarden op aan Als
stekende kevers. 28 Voert volken tegen hem aan
voor de heilige strijd: Den koning van Medië,
Met zijn landvoogden en alle gebieders, Met heel
het land, waarover hij heerst. 29 Daar beeft en
siddert de aarde; Want Jahweh’s plannen tegen
Babel worden voltrokken: Om het land van
Babel tot een steppe te maken, Waar niemand
woont. 30 De helden van Babel staken de strijd,
En sluiten zich op in de burchten; Hun moed
is verdwenen, vrouwen zijn ze geworden, De
krijgers van schrik overmand. 31 De ene renner
volgt op den ander, Bode na bode, Om den
koning van Babel te melden, Dat zijn stad van
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alle kant is genomen. 32 Dat de veren bezet zijn
De kanalen verdroogd, Zijn paleizen in brand,
Zijn grendels gebroken. 33 Want zo spreekt
Jahweh der heirscharen, Israëls God! Babels
dochter is een dorsvloer, Wanneer men dien
stampt; Nog een korte tijd, Dan komt haar oogst!
34 De koning van Babel heeft ons verslonden
en verteerd, Ons weggegooid als een lege kruik,
Als een draak ons naar binnen geslokt, Met
onze beste stukken zijn buik gevuld en ons
uitgeworpen. 35Mijn gemarteld vlees kome over
Babel, Zegt de bevolking van Sion; Mijn bloed
over Chaldea’s bewoners, Mag Jerusalem zeggen.
36 Daarom spreekt Jahweh: Ik neem het voor
u op, en zal u wreken; Zijn zee leg Ik droog,
zijn bron put Ik uit. 37 Babel zal een puinhoop
worden, een jakhalzen-hol, Een verschrikking en
hoon, en zonder bewoners. 38 In koor zullen
ze brullen als jonge leeuwen, En grommen als
leeuwenwelpen; 39 In hun brandende dorst richt
Ik een drinkgelag voor hen aan, En maak ze
dronken, tot ze bedwelmd zijn. Dan blijven ze
slapen voor eeuwig, En ontwaken niet meer,
is de godsspraak van Jahweh; 40 Ik sleep ze
ter slachtbank als lammeren, Als rammen en
bokken. 41 Hoe is Sjesjak, de roem van heel
de aarde, genomen, veroverd; Hoe is Babel
een afschuw onder de volken geworden! 42 De
zee slaat over Babel heen, Het ligt onder haar
bruisende baren bedolven. 43 Zijn steden zijn
een steppe geworden, Een dorre en verlaten
woestijn, Een land, waar niemand woont, Waar
geen mens meer doorheen trekt. 44 Zo zal Ik
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Bel in Babel straffen: Ik ruk zijn prooi uit zijn
muil; De volken stromen niet meer naar hem
heen, De muur van Babel blijft liggen. 45 Er uit,
mijn volk, redt allen uw leven Voor de grimmige
woede van Jahweh! 46Houdt moed, en weest niet
bevreesd Voor de geruchten in het land, die ge
hoort. Want het éne jaar komt het éne gerucht,
Het volgend jaar weer een ander: “Geweld in
het land, Tyran tegenover tyran!” 47Waarachtig,
de dagen gaan komen, Dat Ik de afgodsbeelden
van Babel bestraf, Dat heel zijn land zal stinken
Van al zijn lijken, die er op liggen. 48 Dan
heffen hemel en aarde met wat ze bevatten Een
juichlied aan over Babel, Als uit het noorden
de vernielers op hem af zijn gekomen, Is de
godsspraak van Jahweh! 49 Ja, Babel zal vallen
Voor Israëls doden, Zoals voor Babel de doden
vielen Over heel de aarde. 50 Gij, die aan het
zwaard zijt ontkomen, Trekt weg, en houdt u
niet op; Herinnert u Jahweh in verre gewesten,
Denkt aan Jerusalem terug! 51 Thans staan wij
te schande, en horen de smaad, En bedekt de
schaamte ons gelaat, Omdat vreemdelingen zijn
binnengedrongen In het heiligdom van Jahweh’s
huis. 52Maar waarachtig, de dagen gaan komen,
Is de godsspraak van Jahweh, Dat Ik zijn afgods-
beelden zal straffen, Dat de gewonden kermen
over heel zijn gebied. 53 Al verheft zich Babel tot
de hemel, Al maakt het zijn burcht ontoeganke-
lijk hoog: Ik zend de vernielers op hem af, Is
de godsspraak van Jahweh! 54 Hoort, gejammer
uit Babel, Grote verwoesting in het land der
Chaldeën; 55 Want Jahweh heeft Babel vernield,
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En al zijn drukte verstomd. Daar bruisen hun
golven Als machtige wateren, Daar davert reeds
hun krijgsgeschreeuw; 56 De vernieler valt op
Babel aan! Zijn helden gevangen, Zijn bogen in
stukken: Want Jahweh is een God der vergelding,
Die loon geeft naar werken. 57 Ik maak zijn
vorsten en wijzen dronken, Zijn landvoogden,
bestuurders en helden; Ze slapen voor eeuwig
en ontwaken niet meer, Is de godsspraak des
Konings: Jahweh der heirscharen is zijn Naam!
58De dikke muren van Babel worden gesloopt tot
de grond, Zijn hoge poorten door het vuur ver-
teerd: Zo hebben de volken voor niets gezwoegd,
De naties zich afgetobd voor het vuur! 59 De
opdracht, die de profeet Jeremias gaf aan Seraja,
den zoon van Neri-ja, zoon van Machseja, toen
deze namens Sedekias, den koning van Juda, in
het vierde jaar zijner regering naar Babel ging.
Seraja was schattingbeambte. 60 Jeremias had al
de rampen, die Babel zouden treffen, in een boek
opgetekend: het waren al de woorden, die hij
over Babel geschreven had. 61Nu zeide Jeremias
tot Seraja: Wanneer ge in Babel zijt aangekomen,
moet ge al deze woorden hardop lezen. 62 Dan
moet ge zeggen: “Jahweh, Gij zelf hebt deze
plaats met vernieling bedreigd, zodat er niets,
geen mens en geen beest, meer zal wonen, maar
het een eeuwige steppe zal zijn!” 63 Zodra ge
het boek hebt uitgelezen, moet ge er een steen
aan binden, het midden in de Eufraat werpen,
64 en zeggen: “Zo zal Babel verzinken, en niet
weer bovenkomen door het onheil, dat Ik er over
uitstort!” Tot zover de woorden van Jeremias.
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52
1 Sedekias was een en twintig jaar oud, toen

hij koning werd, en hij regeerde elf jaar te
Jerusalem. Zijn moeder heette Chamital, en was
de dochter van Jirmejáhoe uit Libna. 2 Hij deed
wat kwaad was in de ogen van Jahweh, juist
zoals Jojakim had gedaan. 3 Daarom moest de
gramschap van Jahweh wel over Jerusalem en
Juda losbarsten, tot Hij ze uit zijn aanschijn zou
hebben verworpen. Daar Sedekias in opstand
tegen den koning van Babel was gekomen, 4 trok
Nabukodonosor, de koning van Babel, in het
negende jaar zijner regering, op de tiende dag
van de tiende maand, met heel zijn strijdmacht
tegen Jerusalem op. Ze belegerden het, en
wierpen er een wal omheen. 5 Zo bleef de stad
ingesloten tot het elfde jaar van koning Sedekias.
6 Op de negende dag van de vierde maand, toen
de hongersnood in de stad al zo nijpend was
geworden, dat het gewone volk geen brood meer
had, 7 werd er een bres in de stad geslagen. Nu
namen al de strijders de vlucht. Ofschoon de
Chaldeën rond de stad waren gelegerd, verlieten
zij des nachts de stad door de poort tussen de
beide muren bij de koninklijke tuin, en sloegen
de weg naar de Araba in. 8 Maar het leger der
Chaldeën zette den koning achterna, en haalde
Sedekias op de vlakte van Jericho in, nadat al
zijn troepen hem hadden verlaten. 9 Ze namen
den koning gevangen, en brachten hem voor den
koning van Babel, die te Ribla in het landschap
Chamat vertoefde. Daar sprak deze het vonnis
over hem uit. 10 De koning van Babel liet de
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zonen van Sedekias voor zijn ogen vermoorden;
ook al de aanvoerders van Juda slachtte hij in
Ribla af. 11 Daarna liet de koning van Babel
Sedekias de ogen uitsteken, in boeien slaan, en
naar Babel brengen, waar hij hem gevangen
hield tot aan zijn dood. 12 Op de tiende dag
van de vijfde maand, in het negentiende jaar
van koning Nabukodonosor, den koning van
Babel, trok Neboe-Zaradan, het hoofd van de
lijfwacht, als plaatsvervanger van den koning
van Babel Jerusalem binnen. 13 Hij stak de
tempel van Jahweh, het koninklijk paleis en alle
huizen van Jerusalem, al de grotere althans,
in brand. 14 Al de troepen der Chaldeën, die
het hoofd van de lijfwacht ten dienste stonden,
haalden de muren van Jerusalem overal neer.
15Met uitzondering van een deel van het armste
volk voerde Neboe-Zaradan, het hoofd van de
lijfwacht, al wat er van de bevolking der stad
was overgebleven, met de overlopers die zich
aan den koning van Babel hadden overgegeven,
en de verdere rest van het volk in ballingschap
weg. 16 Alleen het armste volk van het land liet
Neboe-Zaradan, het hoofd van de lijfwacht, als
wijngaardeniers en landbouwers achter. 17 De
Chaldeën sloegen de bronzen zuilen van de
tempel van Jahweh, met de voetstukken en het
bronzen bekken van de tempel van Jahweh aan
stukken, en sleepten al het brons ervan naar
Babel mee. 18 Ook de potten, schoppen, messen,
schotels en schalen met al de bronzen vaten,
die men nodig had voor de tempeldienst, namen
zij mee. 19 De gouden en zilveren schalen,
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pannen, kommen, kannen, kandelaars, schotels
en bekers behield het hoofd van de lijfwacht
voor zich. 20 Van de twee zuilen, het bekken,
de twaalf bronzen runderen onder het bekken,
de voetstukken en al de benodigdheden, welke
koning Salomon voor de tempel van Jahweh
had laten vervaardigen, was het brons niet te
wegen. 21 Wat de zuilen betreft: De éne was
achttien el hoog, en had een omvang van twaalf
ellen; ze was hol en de wand was vier vingers
dik. 22 Ze had een bronzen kapiteel, vijf el
hoog; rond het kapiteel was een vlechtwerk met
granaatappelen aangebracht, alles van brons. Zo
was het ook bij de andere zuil. 23 Er waren zes
en negentig granaatappelen zichtbaar, maar in
het geheel hingen er honderd granaatappelen
rondom aan het vlechtwerk. 24 Het hoofd van
de lijfwacht nam den hogepriester Seraja en den
plaatsvervangenden priester Sefanja met drie
dorpelwachters gevangen. 25 Uit de stad nam hij
een eunuch gevangen, die aanvoerder was der
soldaten, met zeven mannen van het koninklijk
hof, die in de stad werden aangetroffen; eve-
neens den kanselier van den legeroverste, die het
landvolk had te monsteren, en zestig mannen uit
het gewone volk, die zich in de stad bevonden.
26 Neboe-Zaradan, de overste van de lijfwacht,
bracht ze gevangen naar Ribla voor den koning
van Babel. 27 En de koning van Babel liet ze
te Ribla in de landstreek Chamat vermoorden.
Juda werd uit zijn land in ballingschap weggevo-
erd. 28 Het aantal personen, die Nabukodonosor
in ballingschap wegvoerde, bedroeg in het
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zevende jaar van Nabukonosor drieduizend drie
en twintig Judeërs; 29 in het achttiende jaar
van Nabukodonosor achthonderd twee en der-
tig personen uit Jerusalem; 30 en in het drie
en twintigste jaar van Nabukodonosor voerde
Naboe-Zaradan, het hoofd van de lijfwacht, nog
zevenhonderd vijf en veertig Judeërs weg; in
het geheel vier duizend zeshonderd personen.
31 In het zeven en dertigste jaar der ballingschap
van Jehojakin, de koning van Juda, op de vijf
en twintigste dag der twaalfde maand, bege-
nadigde Ewil-Merodak bij gelegenheid van zijn
troonsbestijging, Jehojakin, den koning van Juda,
en ontsloeg hem uit de kerker. 32 Hij ging
vriendschappelijk met hem om, en stelde zijn
zetel hoger dan die van andere koningen, die
bij hem in Babel vertoefden. 33 Hij mocht zijn
gevangeniskleding afleggen, en tot het eind van
zijn leven steeds bij hem aan tafel zitten. 34 En
zolang hij leefde, werd door den koning van
Babel dagelijks in zijn onderhoud voorzien, tot
aan de dag van zijn dood.
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