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Jeremia 49  
 
1 Over de Ammonieten. Zo zegt de HEERE: Heeft Israël geen kinderen of heeft het geen erfgenaam? 
Waarom is Malcam dan erfgenaam van Gad en woont zijn volk in diens steden?                                                                  
2 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik tegen Rabba van de Ammonieten 
krijgsgeschreeuw zal doen horen. Het zal tot een woeste ruïne worden, de bijbehorende plaatsen zullen 
met vuur aangestoken worden. Dan zal Israël in bezit nemen hen die het in bezit genomen hadden, zegt 
de HEERE.                                                                                                                                                                                                 
3 Weeklaag, Hesbon, want Ai is verwoest, schreeuw het uit, dochters van Rabba! Omgord u met 
rouwgewaden, bedrijf rouw, loop rond bij de omheiningen, want Malcam zal in ballingschap gaan, zijn 
priesters en zijn vorsten samen.                                                                                                                                                         
4 Wat beroemt u zich op de dalen? Weggevloeid is uw dal, afvallige dochter, die vertrouwt op haar 
schatten en zegt: Wie zou er tegen mij opkomen?                                                                                                                    
5 Zie, Ik ga angst over u laten komen, spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten, overal om u 
heen. U zult verdreven worden, ieder voor zich, en niemand is er die bijeenbrengt wie weggevlucht zijn. 
6 Maar daarna zal Ik een omkeer brengen in de gevangenschap van de Ammonieten, spreekt de HEERE.  
 
7 Over Edom. Zo zegt de HEERE van de legermachten: Is er geen wijsheid meer in Teman? Is de raad van 
verstandige mensen vergaan? Is hun wijsheid overbodig geworden?                                                                                             
8 Vlucht, keer u om, verblijf in diepgelegen plaatsen, inwoners van Dedan! Want Ik heb de ondergang 
van Ezau over hem gebracht, de tijd dat Ik hem straf.                                                                                                                      
9 Als er druivenplukkers bij u komen, laten zij dan geen nalezing over? Als er dieven in de nacht komen, 
zouden zij dan geen verderf aanrichten tot zij genoeg hebben?                                                                                           
10 Ik echter, Ik zal Ezau ontbloten, Ik zal zijn verborgen plaatsen blootleggen, zodat hij zich niet kan 
verstoppen. Zijn nageslacht wordt verdelgd, evenals zijn broers en zijn buren – en hij is er niet meer.                   
11 Laat uw wezen achter, Ík zal hen in het leven behouden, en laten uw weduwen op Mij vertrouwen.      
12 Want zo zegt de HEERE: Zie, zij die niet verdienden om de beker te moeten drinken, moeten hem 
beslist drinken. Zou u dan in enig opzicht voor onschuldig gehouden worden? U zult niet voor onschuldig 
gehouden worden, maar u moet hem beslist drinken!                                                                                                                       
13 Want Ik heb bij Mijzelf gezworen, spreekt de HEERE, dat Bozra zal worden tot een verschrikking, tot 
smaad, tot een verwoeste plaats en tot een vloek. Al zijn steden zullen tot eeuwige puinhopen worden. 
14 Ik heb een bericht gehoord van de HEERE, een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken: 
Verzamel u, kom ertegen op, sta op voor de strijd!                                                                                                                  
15 Want zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken, veracht onder de mensen.                                                   
16 De schrik voor u heeft u bedrogen, de overmoed van uw hart, u die woont in rotskloven, u die zich 
vastklemt aan hoge heuvels. Al zou u uw nest zo hoog maken als de arend, vandaar zal Ik u neerhalen, 
spreekt de HEERE.                                                                                                                                                                              
17 Edom zal worden tot een verschrikking. Ieder die er voorbijtrekt, zal zich ontzetten en sissen van 
afschuw over al zijn wonden. 
18 Zoals Sodom, Gomorra en hun naburige plaatsen ondersteboven zijn gekeerd, zegt de HEERE, zal daar 
niemand wonen en zal geen mensenkind erin verblijven.                                                                                                       
19 Zie, zoals een leeuw zal hij opkomen uit de glorie van de Jordaan, tegen de sterke woonplaats; want in 
een ogenblik zal Ik hem eruit doen wegsnellen. En wie daarvoor uitgekozen is, zal Ik erover aanstellen. 
Want wie is Mij gelijk en wie zou Mij dagvaarden? En wie is die herder dat hij voor Mijn aangezicht 
standhouden zou?                                                                                                                                                                                     
20 Daarom, hoor het raadsbesluit van de HEERE dat Hij over Edom genomen heeft, en Zijn plannen die 
Hij bedacht heeft tegen de inwoners van Teman: Voorwaar, de geringsten van de kudde zullen hen 
wegslepen! Voorwaar, men zal hun woonplaats boven hen verwoesten!                                                                        
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21 Van het geluid van hun val beeft de aarde, het geschreeuw – bij de Schelfzee wordt het geluid 
daarvan gehoord.                                                                                                                                                                                                  
22 Zie, als een arend stijgt hij op, komt hij aanzweven, spreidt hij zijn vleugels uit over Bozra. Het hart 
van de helden van Edom zal op die dag zijn als het hart van een vrouw in barensnood. 
 
23 Over Damascus. Hamath en Arpad staan beschaamd. Omdat zij een slecht bericht hebben gehoord, 
smelten zij weg. Bij de zee is bezorgdheid, men kan niet tot rust komen.                                                                          
24 Damascus heeft de moed verloren, het keert zich om om te vluchten, siddering heeft het 
aangegrepen, benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende vrouw.                                                   
25 Hoe is de stad van de roem verlaten, de stad van mijn vreugde!                                                                                    
26 Daarom zullen haar jongemannen vallen op haar pleinen en alle strijdbare mannen zullen op die dag 
verdelgd worden, spreekt de HEERE van de legermachten.                                                                                                          
27 Ik zal een vuur aansteken binnen de muren van Damascus; dat zal de paleizen van Benhadad verteren.  
 
28 Over Kedar en over de koninkrijken van Hazor, die Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft 
verslagen. Zo zegt de HEERE: Sta op, ruk op naar Kedar, en verdelg de mensen van het oosten.                                 
29 Zij zullen hun tenten en hun kudden wegnemen, hun tentkleden en heel hun uitrusting. Zij zullen hun 
kamelen voor zichzelf wegnemen, en zij zullen tegen hen roepen: Angst van rondom!                                                      
30 Vlucht, vlucht zo snel mogelijk weg, verblijf in diepgelegen plaatsen, inwoners van Hazor, spreekt de 
HEERE. Want Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft een raadsbesluit over u genomen en plannen 
tegen hen bedacht.                                                                                                                                                                           
31 Sta op, ruk op naar het geruste volk, dat onbezorgd woont, spreekt de HEERE, dat geen poorten en 
geen grendel heeft – zij wonen alleen.                                                                                                                                           
32 Hun kamelen zullen tot buit worden en hun menigte van vee tot prooi. Ik zal hen naar alle 
windstreken verstrooien, hen die kaalgeschoren zijn aan hun slapen, en Ik zal van alle kanten hun 
ondergang doen komen, spreekt de HEERE.                                                                                                                                            
33 Hazor zal tot een verblijfplaats van jakhalzen worden, een woestenij tot in eeuwigheid. Daar zal 
niemand wonen, en geen mensenkind erin verblijven. 
 
34 Hetgeen als het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen is tegen Elam, aan het begin 
van het koningschap van Zedekia, koning van Juda:                                                                                                                
35 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga de boog van Elam breken, de keur van hun 
gevechtskracht.                                                                                                                                                                                          
36 Ik zal over Elam doen komen vier stormwinden, van de vier einden van de hemel, en Ik zal hen 
verstrooien naar al deze windstreken. Er zal geen volk zijn waarheen de verdrevenen uit Elam niet zullen 
komen.                                                                                                                                                                                                     
37 Ik zal Elam ontsteld doen staan ten overstaan van hun vijanden, ten overstaan van wie hen naar het 
leven staan. Ik zal onheil over hen brengen: Mijn brandende toorn, spreekt de HEERE. Ik zal het zwaard 
achter hen aan zenden, tot Ik aan hen een einde zal hebben gemaakt.                                                                                    
38 Ik zal Mijn troon opstellen in Elam en koning en vorsten vandaar verdelgen, spreekt de HEERE.                        
39 Maar het zal in later tijd gebeuren dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Elam, 
spreekt de HEERE. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Het vonnis over Ammon.                                                                                                                                                                                

Ammon stamt – net als Moab – volgens Bijbels getuigenis af van Lot. Ammon is de zoon van de jongste 

dochter van Lot. Genesis 19:36-38 Zij gaven hun vader ook die nacht wijn te drinken en de jongste stond 
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op en sliep met hem. Hij merkte niet dat zij kwam liggen en evenmin dat zij weer opstond. Zo werden de 

twee dochters van Lot zwanger van hun vader. De eerstgeborene baarde een zoon en gaf hem de naam 

Moab. Hij is de vader van de Moabieten, tot op deze dag. De jongste, ook zij, baarde een zoon en gaf hem 

de naam Ben-Ammi. Hij is de vader van de Ammonieten, tot op deze dag. Lot woonde aan de 

zuidoostzijde van de Dode Zee in Sodom. Lot heeft het oordeel over de steden Sodom en Gomorra 

overleefd. Omdat God hem gered heeft doet hij denken aan Noach, al zijn er zeker ook belangrijke 

verschillen tussen die twee. Neemt niet weg dat veel steden en dorpen, compleet met inwoners in dat 

gebied met de grond gelijk gemaakt zijn, terwijl er bij Lot en de dochters nieuw leven ontstond. Zowel bij 

het een – Lot heeft genade gevonden in Gods ogen – als het andere – de geboorte van nieuw leven – is 

er sprake van nieuwe volken die zich gaandeweg uitbreiden in dat gebied. Moab woonde aan de 

oostzijde van de Dode Zee het meest zuidelijk terwijl Ammon noordelijker verbleef tussen de Arnon en 

de Jabbok. Het volk Israël mocht van God bij de intocht niets ondernemen tegen Ammon of Moab omdat 

het broedervolken waren en God aan hen ook land had gegeven. Hoewel er bij de oordelen over Moab 

en Ammon geen directe relatie gelegd wordt met Lot, de neef van Abraham is die relatie Bijbels gezien 

toch niet irrelevant. De Ammonieten hebben de HEERE, de God van Abram van dichtbij gekend en in hun 

voorvader Lot zelfs gediend. Niet alleen hebben ze zich verwijderd van de God van Israël, maar ook hun 

verhouding tot het volk Israël was ronduit slecht te noemen. In Jeremia krijgen we daarvan nog een 

staaltje te zien als blijkt dat de koning van Ammon achter de moord op Gedalia, de gouverneur van Juda 

zit. Jeremia 40:13,14 Maar Johanan, de zoon van Kareah, en al de bevelhebbers van de legers die in het 

veld waren, kwamen naar Gedalia in Mizpa. Zij zeiden tegen hem: Weet u wel dat Baälis, de koning van 

de Ammonieten, Ismaël, de zoon van Nethanja, gestuurd heeft om u om het leven te brengen? Gedalia, 

de zoon van Ahikam, geloofde hen echter niet. Na de moord wilde Ismael naar Ammon uitwijken en dat is 

hem – zonder buit weliswaar – ook gelukt. Jeremia 41:10     

    Ammon 

                                                                                                                                                                                                       

Er waren al eerder wat onverkwikkelijke toestanden geweest tussen de beide buurvolken. Ammon 

maakte het volk Israël in de tijd van de rechter Jefta het verwijt dat ze zich bij de Intocht land van 

Ammon hadden toegeëigend. Rechters 11:12,13 Vervolgens stuurde Jefta boden naar de koning van de 

Ammonieten om te zeggen: Wat hebben ik en u met elkaar te maken, dat u naar mij toe gekomen bent 

om tegen mijn land te strijden? En de koning van de Ammonieten zei tegen de boden van Jefta: Het is 

omdat Israël, toen het uit Egypte trok, mijn land afgenomen heeft, van de Arnon af tot aan de Jabbok en 

tot aan de Jordaan. Geef mij het dan nu in vrede terug. Dat verhaal klopte van geen kant. Het was wel 

gebied dat oorspronkelijk had toebehoord aan Ammon, maar vlak voor de Exodus hadden de Amorieten 

dat deel van het land Ammon afhandig gemaakt. Welnu dat deel hadden de Israëlieten veroverd op de 
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Amorieten. In de tijd van Jefta werden niet alleen de verwijten weersproken, maar werd ook de aanval 

afgeslagen. David onderwierp Ammon nog verder. Feitelijk had Joab, de generaal van David bij de 

hoofdstad Rabba de overwinning in handen, maar hij schonk die aan David die de stad innam. 2 Samuel 

12:29 Toen verzamelde David al dat volk en trok naar Rabba; hij streed ertegen en nam het in. En hij nam 

de kroon van hun koning van diens hoofd, waarvan het gewicht, mét het edelgesteente, een talent goud 

was, en die werd op Davids hoofd gezet. Ook haalde hij een zeer grote buit uit de stad. Het volk dat 

daarin was, liet hij eruit halen en zette het bij zagen, bij ijzeren houwelen en bij ijzeren bijlen, en liet hen 

overbrengen naar de steenovens. Zo deed hij met alle steden van de Ammonieten. Daarna keerde David 

met heel het volk terug naar Jeruzalem. De Ammonieten bleven vanuit hun ooghoeken kijken of en 

wanneer de macht van de Israëlieten zou afnemen. Dat gebeurde feitelijk in de tijd toen het Noordrijk 

Israël eind zevende eeuw v Chr. in ballingschap werd gevoerd door Assur. Gad – een van de Noordelijke 

stammen die het bewuste gebied aan de overzijde van de Jordaan bewoonde – werd door Tiglat Pileser 

III van Assur weggevoerd in 733 v Chr. 2 Koningen 15:29 In de dagen van Pekah, de koning van Israël, 

kwam Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, en nam Ijon in, en ook Abel-Beth-Maächa, Janoah, Kedes, 

Hazor, Gilead, Galilea en het hele land van Naftali; en hij voerde de inwoners weg naar Assyrië. Ammon 

benutte die gelegenheid om het gebied van Israël aan zich te trekken. Vooral het gebied van Gad was 

voor hen relevant omdat het aan hun gebied grensde en ruimte maakte in de richting van het vruchtbare 

Jordaandal.  

  Ammon 

Hoe de HEERE tegenover Ammon staat.                                                                                                                             

Voor de HEERE had het volk Ammon afgedaan. Ze zouden dan ook niet mogen worden toegelaten tot de 

dienst aan de HEERE. Deuteronomium 23:3 Een Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente van de 

HEERE komen; Vergelijk Nehemia 13:1 Dat had te maken met de behandeling waar Ammon Israël op 

getrakteerd had bij de intocht. Wat was het geval? Ze hadden aan hun broedervolk geen voedsel en 

water willen geven. Ja ze hebben zelfs zo iemand als Bileam ingehuurd om Israël te vervloeken. 

Deuteronomium 23:4 Van Israëls kant is geen kwaad gedaan in de richting van Ammon. Het gebied dat 

men veroverde – waar later de stam Gad kwam te wonen – behoorde toe aan de Amorieten. Voor het 

besef van Israël hoorde dat overjordaanse gebied sinds de intocht gewoon bij Israël. Ammon had zich 

dus onwederrechterlijk – na de ballingschap van Gad in de zevende eeuw v Chr. – eigenaar gemaakt van 

het gebied dat aan Israël toebehoorde. Toen Israël verzwakt was, zagen ze hun kans schoon. Het land 

was het erfdeel van de HEERE. Hij had het aan Zijn volk in bruikleen gegeven. De landerijen gingen als 

erfdeel over van ouders op hun kinderen. Maar dat veranderde toen Ammon het gebied had veroverd. 

Jeremia 49:1 Over de Ammonieten. Zo zegt de HEERE: Heeft Israël geen kinderen of heeft het geen 
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erfgenaam? Waarom is Malcam dan erfgenaam van Gad en woont zijn volk in diens steden? Malcam (of 

Milkom) is de god van Ammon. Omdat men in die tijd voorspoed en overwinning herleidde tot de god 

van het land, wordt Milkom door de HEERE verantwoordelijk gehouden. Het is duidelijk dat de HEERE, de 

God van Israël dit niet neemt. Hij zal persoonlijk de nieuwe bewoners wegjagen om ruimte te maken 

voor Zijn eigen volk aan wie het gebied toebehoorde. Jeremia 49:2 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt 

de HEERE, dat Ik tegen Rabba van de Ammonieten krijgsgeschreeuw zal doen horen. Het zal tot een 

woeste ruïne worden, de bijbehorende plaatsen zullen met vuur aangestoken worden. Dan zal Israël in 

bezit nemen hen die het in bezit genomen hadden, zegt de HEERE. Rabba was de hoofdstad van Ammon, 

het huidige Amman. Met de hoofdstad staat of valt een rijk, want daar woont de koning en daar staat 

ook de tempel. Het loopt met beiden – de koning en de god Milkom – niet goed af. Jeremia 49:3 

Weeklaag, Hesbon, want Ai is verwoest, schreeuw het uit, dochters van Rabba! Omgord u met 

rouwgewaden, bedrijf rouw, loop rond bij de omheiningen, want Malcam zal in ballingschap gaan, zijn 

priesters en zijn vorsten samen. Niet alleen de HEERE hield de god van Ammon verantwoordelijk, dat 

deden ze zelf ook. Ze noemden hun goden hun koningen. Moloch – melech = koning – was een van de 

goden van de Moabieten en de Ammonieten. Een god die berucht was om de kinderoffers.        

Waarom is Malcam dan erfgenaam van Gad en woont zijn volk in diens steden? 

                                                                                                                                                                     

Motieven voor Gods vonnis over Ammon.                                                                                                                            

In de profetie over de volken in Jeremia 49 merken we wat de HEERE nog meer tegen Ammon heeft. Het 

is hun trots, hun gevoel van onaantastbaarheid. Jeremia 49:4 Wat beroemt u zich op de dalen? 

Weggevloeid is uw dal, afvallige dochter, die vertrouwt op haar schatten en zegt: Wie zou er tegen mij 

opkomen? Waarop baseren ze hun gevoel van veiligheid? Op hun burchten en voorraden. Ze hebben de 

indruk dat ze elke vijand de baas zijn omdat ze sterk bewapend zijn en genoeg voedsel in huis hebben 

om een belegering lange tijd te overleven. Maar de God van Israël stoort zich aan deze schijnzekerheid. 

Alleen bij de God van Israël is zekerheid en veiligheid te vinden. De HEERE trekt de poten onder hun stoel 

vandaan. Jeremia 49:5 Zie, Ik ga angst over u laten komen, spreekt de Heere, de HEERE van de 

legermachten, overal om u heen. U zult verdreven worden, ieder voor zich, en niemand is er die 

bijeenbrengt wie weggevlucht zijn. Met hun zekerheid – die feitelijk nergens op gebaseerd is – valt ook 

hun geloof in Milkom aan diggelen. Van die god horen we nooit meer iets, terwijl de HEERE de God van 

de Bijbel nog steeds de levende God is, Die regeert over heel de aarde. Het Joodse volk woont op dit 

moment weer in het land dat ze van God toegewezen kregen. Ammon is al eeuwen in vergetelheid 

geraakt.  
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U zult verdreven worden, ieder voor zich, en niemand is er die bijeenbrengt wie weggevlucht zijn.

 

Ammon in profetieën van andere profeten      

Verwijt van 
minachting 
en 
leedvermaak 

Ezechiël 25:1-5                                                                                                                                                 
Zeg tegen de Ammonieten: Luister naar het woord van de Heere HEERE: Zo zegt de 
Heere HEERE: Omdat u ‘Haha!’ gezegd hebt over Mijn heiligdom, toen het ontheiligd 
werd, en over het land van Israël, toen het verwoest werd, en over het huis van Juda, 
toen zij in ballingschap gingen, daarom, zie, ga Ik u in erfelijk bezit geven aan de 
mensen van het oosten. Die zullen bij u hun tentenkampen opzetten en hun woningen 
bij u plaatsen. Zíj zullen uw vruchten opeten en zíj zullen uw melk opdrinken. Van 
Rabba zal Ik een weideplaats voor kamelen maken, van het gebied van de 
Ammonieten een rustplaats voor kleinvee. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 

Verwijt van 
wreedheid 

Amos 1:13-15                                                                                                                                               
Zo zegt de HEERE: Vanwege drie overtredingen van de Ammonieten, ja, vanwege vier, 
zal Ik er niet op terugkomen, omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead opengereten 
hebben om zo hun gebied te verruimen. Daarom zal Ik een vuur aansteken binnen de 
muren van Rabba; dat zal zijn paleizen verteren, met gejuich op de dag van de strijd, 
met storm op de dag van de wervelwind. 

Verwijt van  
hoon en de 
hoogmoed 

Sefanja 2:8-11                                                                                                                                                     
Ik heb de smadelijke woorden van Moab gehoord en de beschimping door de 
Ammonieten, waarmee zij Mijn volk gesmaad hebben, zich verheven hebben tegen 
hun gebied. Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de HEERE van de legermachten, de God 
van Israël: Voorzeker, Moab zal als Sodom worden en de Ammonieten als Gomorra: 
een distelveld, een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid! De rest van Mijn 
volk zal hen plunderen, het overblijfsel van Mijn volk zal hen in erfelijk bezit nemen. 
Dit overkomt hun vanwege hun trots, omdat zij zich al honend verheven hebben tegen 
het volk van de HEERE van de legermachten. Ontzagwekkend zal de HEERE voor hen 
zijn, want Hij zal alle goden van de aarde doen verschrompelen. Alle kustlanden van de 
heidenvolken zullen zich voor Hem neerbuigen, ieder vanuit zijn eigen woonplaats. 

                                                                                                                      

Moab en Ammon worden in deze profetie over de volken herinnerd aan Sodom en Gomorra. Niet 

toevallig natuurlijk. Hier wordt een link gelegd met hun voorvader Lot en het vonnis van God dat ze in 

hem van dichtbij hebben meegemaakt. Waarom hebben ze zich zover verwijderd van de HEERE en Zijn 

volk Israël? Volgens de profetieën van de HEERE aan Ezechiël – die ongeveer in dezelfde tijd leefde als 

Jeremia maar vanuit Babel opereerde – zijn het de Bedoeïenen in de Arabische woestijn die Ammon 

zullen vernietigen. Het is bekend dat de Bedoeïenen aan de rand van de woestijn tegen het cultuurland 

aan woonden. Altijd loerden de Nomaden op zwakke momenten van de volken die zich gevestigd 
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hadden in steden en dorpen van de vruchtbare gebieden. Mogelijk deed zo’n moment zich voor toen – In 

de tijd van Babel – zowel Juda en Jeruzalem maar ook Ammon onderworpen was aan het grote Babel. 

Babel maakte de volken tot vazalstaten; iets wat vaak gepaard ging met het aftoppen van de legerleiding 

en de oorlogsindustrie en het als buit afpakken van de schatten van de kleine koninkrijkjes. De 

ballingschap ging derhalve met een verzwakking gepaard van de militaire mogelijkheden van Ammon. 

Mogelijk heeft de uitval van Babel naar de Nomadenvolken – waarvan verderop sprake is – daar ook mee 

te maken. Wie Ammon aanvalt valt Babel aan. Hoe dan ook, feitelijk zijn de Ammonieten – behoorlijk  

uitgedund – daar nog wel een tijdje blijven wonen. In de tijd van Nehemia 500 v Chr. en de Makkabeeën 

170 v Chr. komen we ze tegen, maar hun rol als volk lijkt dan wel uitgespeeld. Het enige wat nu nog aan 

hen herinnert is de naam van de stad Amman in het huidige Jordanië. 

  Het huidige Amman in Jordanië 

God zal een keer brengen in het lot van Ammon.                                                                                                          

Het wordt niet bij alle volken met zoveel woorden gezegd, maar wel bij Ammon: God zal een keer 

brengen in hun lot. Jeremia 49:6 Maar daarna zal Ik een omkeer brengen in de gevangenschap van de 

Ammonieten, spreekt de HEERE. De  burgers van Ammon zullen in de toekomst net als alle andere volken 

de kans krijgen om deel uit te maken van Gods volk. Wanneer zij persoonlijk Jezus aanvaarden als hun 

Verlosser en Heere zullen ze ingelijfd worden in Gods volk en delen in Gods heil.                                                                                                              

God is een bijzondere weg gegaan met de volken. Hij koos Zich een volk Israël en een stad Jeruzalem als 

een soort van bruggenhoofd naar de aarde. Het kan zijn dat de uitverkiezing van Israël kwaad bloed 

gezet heeft bij de andere volken. Ismael moest weg van Sara de vrouw van Abraham. Lot moest ook weg, 

bij wijze van spreken. De herders van Lot en die van Abraham kregen namelijk onderling ruzie over 

weidegebieden en waterputten. Ezau verloor zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. Is er altijd misschien wel 

sprake van animositeit tussen de volken, dat geldt zeker voor de verhouding van Israël met de volken die 

gezien hun afkomst heel dicht met Israël verbonden waren: De Arabische woestijnbewoners, Edom, 

Ammon, Moab. Voor bijna alle volken die hier genoemd worden in Jeremia 49 gaat dit op. Ze wonen 

gegroepeerd rondom Israël. Je merkt de gezamenlijke afkeer van Israël bijvoorbeeld in Psalm 83 Er is 

zelfs sprake van een complot. De namen van de deelnemers worden genoemd. Ze zijn er bijna allemaal 

bij: Edom, Moab, Kedar, Psalm 83:2-9 O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God! Want zie, 

Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag 

tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat 

zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun 

hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten: de tenten van Edom en de Ismaëlieten, 

Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus. Ook Assyrië heeft 
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zich bij hen aangesloten, zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Edom stamt af van Ezau 

de broer van Jakob. De relatie wordt zo sterk gevoeld dat zelfs in Jeremia 49 verschillende malen sprake 

is van Ezau. Jeremia 49:88 Vlucht, keer u om, verblijf in diepgelegen plaatsen, inwoners van Dedan! Want 

Ik heb de ondergang van Ezau over hem gebracht, de tijd dat Ik hem straf. Ammon en Moab komen voort 

uit Lot, de neef van Abraham. Kedar behoort tot de Arabische stammen die voortkomen uit Ismaël, de 

zoon van Abram en Hagar. Genesis 25:12-15 Dit zijn de afstammelingen van Ismaël, de zoon van 

Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sara, Abraham gebaard heeft. Dit zijn de namen van de 

zonen van Ismaël, met hun namen ingedeeld naar hun afstamming. De eerstgeborene van Ismaël was 

Nebajoth, en vervolgens Kedar, Adbeël en Mibsam; Misma, Duma, en Massa; Hadar, Tema, Jetur, Nafis 

en Kedma. Er is een vervelend soort van rivaliteit waar te nemen – een die doet denken aan 

antisemitisme – als volken als Ammon en Edom Israël bespotten en met groot leedvermaak toekijken 

wanneer Israël in ballingschap wordt gevoerd. In plaats van te hulp te schieten bij hun broedervolk is er 

eerder sprake van hilariteit en gespot. Blijkbaar heeft het die volken diep gestoken dat niet zij, maar 

Abram en Izaäk en Jakob en hun nakomelingen het uitverkoren volk van de HEERE vormen. Men kan het 

zo zien dat het Joodse volk zich iets verbeeldt. Men kan hen arrogantie verwijten als ze strikt de grenzen 

van hun volk met de andere volken in acht nemen. Feitelijk vindt Israël geen perspectief in een hoge 

dunk die ze van zichzelf zouden hebben. De aspiraties van Israël reiken alleen maar ver als je let op de 

beloften van God en de wijze waarop Hij Zijn toezeggingen vervult. In de tijd van de Exodus werd er hoog 

tegen de HEERE opgekeken. De volken deden het in hun broek als Israël hun kant uitkeek. Het was heftig 

voor de HEERE om Zijn volk zo zwaar te moeten straffen toen het eenzijdig het Verbond verbrak met hun 

zonden. ‘Wat zullen de volken daar wel niet van zeggen,’ vroeg Mozes zich al hardop af. De volken 

vonden het prachtig. Het hele avontuur van God met Israël lijkt schipbreuk te leiden. Maar wonder 

boven wonder loopt het toch anders dan iedereen verwacht. Terwijl de omliggende volken aan de 

vergetelheid worden prijsgegeven, keerde het volk Israël terug naar het land van herkomst. Het Joodse 

volk keert terug en God zendt de Messias Jezus Die vanuit het Joodse volk een brug slaat naar alle 

volken. Langs de weg van het geloof in de Heere Jezus kan men in Israel opgenomen worden. Wie de 

geschiedenis in ogenschouw neemt, komt onder de indruk van Gods genade, wanneer Hij zelfs aan 

mensen die langs de kant stonden en met hun vinger wezen en God en Zijn volk uitfloten, toch een kans 

geeft om deel uit te maken van het uitverkoren volk. Maar er is ook de lastige kant voor de mensen die 

deel uitmaken van die volken. Die mens moet voor zijn gevoel heel wat overwinnen om de uitgestoken 

hand van de HEERE aan te pakken. Zij moeten wel echt overtuigd zijn van hun deplorabele toestand en 

tot het besef zijn gekomen dat niemand anders hen kan redden. Voor mensen uit deze volken ligt het 

misschien allemaal nog een tandje heftiger wanneer ze tot het besef komen dat ze bij Israël worden 

gevoegd als ze bij de HEERE willen horen. Maar Gods genade en Zijn verkiezing kunnen alle obstakels 

slechten.  

Maar daarna zal Ik een omkeer brengen in de gevangenschap van de Ammonieten, spreekt de HEERE.
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Het vonnis over Edom                                                                                                                                                        

Edom is het volk dat afstamt van Ezau. Jeremia 49 maakt er geen geheim van. Jeremia 49:8 Want Ik heb 

de ondergang van Ezau over hem gebracht, de tijd dat Ik hem straf. Ezau is de broer van Jakob, de zoon 

van Izaäk, de zoon van Abram. We kennen allemaal de selectie van de uitverkiezing. Zelfs de apostel 

Paulus heeft het erover. Hij heeft een sterk voorbeeld. De keuze van God voor Jakob was niet door God 

gemaakt op grond van de wijze waarop Ezau en Jakob zich zouden ontwikkelen. De keuze was al voor 

hun geboorte gemaakt door de HEERE. Paulus gebruikt het als bewijs van de stelling dat de dingen niet 

afhankelijk zijn van de manier waarop wij ons opstellen, maar alleen van God. Paulus vindt dit een sterk 

voorbeeld van de uitverkiezing en dat is het onmiskenbaar. Romeinen 9:10-13 En dit niet alleen, maar zo 

was het ook met Rebekka, die zwanger was van één man, namelijk Izak, onze vader. Want toen de 

kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van 

God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept – 

werd tot haar gezegd: De meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad 

en Ezau heb Ik gehaat. De apostel Paulus heeft zeker een punt met het feit dat de keuze van God al voor 

de geboorte zijn beslag kreeg. Toch kijken we er niet vanop dat de uitverkiezing de kop is met als munt 

de keuzes van de persoon zelf. Kijk maar eens naar Ezau. Ezau verkwanselde zijn eerstgeboorterecht. Hij 

had geen respect voor wat zijn ouders graag wilden. Hij deed precies waar hijzelf zin in had. Ook hield hij 

totaal geen rekening met God.  

De verzoening van Jakob en Ezau. (Rembrandt van Rijn) .

 

Uitverkiezing                                                                                                                                                               

‘Uitverkiezing’ is de ene kant van het verhaal, maar ons ‘willen en werken’ is de andere kant. Ook al is 

dat willen en werken op zijn beurt – voor mensen die zich hiervoor openstellen, de uitverkorenen – Gods 

werk en Gods wil. Filippenzen 2:12,13 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, 

niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen 

zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn 

welbehagen. Uitverkiezing vraagt om gehoorzaamheid en volledige toewijding aan de HEERE. Op zijn 

beurt is die gehoorzaamheid een teken dat iemand uitverkoren is. Het is niet zo dat Ezau geen schijn van 
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kans had. Hij had de uitverkiezing van Jakob kunnen erkennen. Dan had hij er al heel anders voorgestaan. 

Maar Ezau lijkt wel een en al verzet tegen de Allerhoogste. Op den duur gaat dat lelijk fout. In de profetie 

over de volken waar Edom deel van uitmaakt, heeft de HEERE het helemaal gehad met Edom, het volk 

dat uit Ezau voortkwam. Een dief pakt wat hij hebben wil en gaat er vervolgens van door. 

Druivenplukkers snijden niet alle trossen af, maar God plukt het land van Ezau kaal. Zo kaal dat er niets 

maar dan ook helemaal niets en niemand overblijft. Jeremia 49:8-10 Vlucht, keer u om, verblijf in 

diepgelegen plaatsen, inwoners van Dedan! Want Ik heb de ondergang van Ezau over hem gebracht, de 

tijd dat Ik hem straf. Als er druivenplukkers bij u komen, laten zij dan geen nalezing over? Als er dieven in 

de nacht komen, zouden zij dan geen verderf aanrichten tot zij genoeg hebben? Ik echter, Ik zal Ezau 

ontbloten, Ik zal zijn verborgen plaatsen blootleggen, zodat hij zich niet kan verstoppen. Zijn nageslacht 

wordt verdelgd, evenals zijn broers en zijn buren – en hij is er niet meer. Misschien zijn er mensen in 

Edom die menen te kunnen ontsnappen. God lijkt ze uit te dagen in het begin. Hij spreekt hen aan op de 

spreekwoordelijke wijsheid die in Edom gevonden zou worden. Dat idee van wijsheid komt weg bij Elifaz 

een zoon van Ezau, die tot de vrienden van Job gerekend wordt. Hij voert tot tweemaal toe het woord in 

Job. In Job 2:11-13 Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil, dat hem overkomen was, hoorden, 

kwamen zij, elk uit zijn woonplaats: Elifaz, de Temaniet, Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naämathiet. Zij 

spraken met elkaar af om naar hem toe te gaan om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. 

Toen zij hun ogen van veraf opsloegen, herkenden zij hem niet. Zij begonnen luid te huilen; daarbij 

scheurde ieder zijn bovenkleed en ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden. Zo zaten zij met hem 

op de aarde, zeven dagen en zeven nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het 

leed zeer hevig was. Vergelijk Job 15:8. Is het spottend dat de HEERE de wijsheid van Edom benoemt? 

Want wij weten allen dat die Elifaz – of beter gezegd zijn ideeën – niet alleen door Job maar later ook 

door God werden afgewezen. Ook Baruch – al is dat dan een apocrief boek – op zijn zoektocht naar 

wijsheid, vindt die wijsheid niet in Teman, een stad in Edom die blijkbaar geroemd werd om zijn wijsheid. 

Baruch 3:22 Ook in Kanaän werd niets van de wijsheid vernomen, in Teman was ze evenmin bekend. NBV 

Baruch ontdekt dat je voor echte wijsheid bij de God van Israël moet zijn, de bron van wijsheid. Het is 

dus met een lichte ondertoon van spot dat God Edom – als ze dan zo verstandig zijn – adviseert een 

goede schuilplaats te kiezen. Jeremia 49:7,8 Over Edom. Zo zegt de HEERE van de legermachten: Is er 

geen wijsheid meer in Teman? Is de raad van verstandige mensen vergaan? Is hun wijsheid overbodig 

geworden? Vlucht, keer u om, verblijf in diepgelegen plaatsen, inwoners van Dedan! Want Ik heb de 

ondergang van Ezau over hem gebracht, de tijd dat Ik hem straf. Maar goede schuilplaats of niet, het zal 

ze niet baten. Niemand overleeft het. Niemand hoeft weduwen op te vangen of wezen in huis te nemen, 

want die zullen er niet zijn. Jeremia 49:10,11 Ik echter, Ik zal Ezau ontbloten, Ik zal zijn verborgen 

plaatsen blootleggen, zodat hij zich niet kan verstoppen. Zijn nageslacht wordt verdelgd, evenals zijn 

broers en zijn buren – en hij is er niet meer. Laat uw wezen achter, Ík zal hen in het leven behouden, en 

laten uw weduwen op Mij vertrouwen. 

Vlucht, keer u om, verblijf in diepgelegen plaatsen, inwoners van Dedan! Want Ik heb de ondergang van Ezau over hem gebracht. 
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Uitverkiezing                                                                                                                                                                        

Over uitverkiezing gesproken. Er werd gezegd dat Ezau zich totaal had moeten overgeven aan Gods keus. 

Ezau had erin kunnen bewilligen, toen die keus niet op hem maar op zijn jongere broer viel. Lastig, dat 

wel want hij was de eerstgeboren zoon. Hij had de rechten van de eerstgeborene. Maar alle rechten die 

wij hebben of menen te hebben zijn niet zo belangrijk. Alle gelovigen dienen zich volledig toevertrouwen 

aan de HEERE. Dat is geen opdracht, maar een feit. Het is niet moeilijk om het verongelijkte gezicht van 

Ezau voor de geest te halen. Hoezo overgave aan God? Waar zijn zijn rechten als eerstgeborene?  

Hoeveel mensen zijn er niet die afknappen op God. Ze hebben ook hun gevoel voor eigenwaarde hoor. 

Ze zijn beslist niet van plan voor God door het stof te gaan. De HEERE moet niet denken dat ze alles maar 

accepteren. Bij de mensen in hun omgeving vinden deze personen misschien wel enig begrip. Maar bij 

God niet. Er is maar één weg en dat is de weg van het buigen voor de Allerhoogste. Het is buigen of 

barsten. Wij moesten niet zo’n groot ego hebben. Het zou de mens passen iets minder hoog van de 

toren te blazen. Hebt u de wereld gemaakt? Was u erbij? Hebt u God nog van advies gediend? Een ding 

moet je niet vergeten: Van God wint u het niet. God wil een nieuwe wereld waarin alle mensen – die zich 

daar bevinden – hun knieën buigen voor Hem. Wat had Ezau dan moeten doen? God erkennen in Zijn 

macht en beslissing. Dan waren er voor hem ook kansen geweest. Denk aan de vrouw bij Sidon. Zij wendt 

zich tot de Heere Jezus vanwege haar dochter, die bezeten is. Jezus wimpelt haar weg. Hij is alleen voor 

de Joodse bevolking gekomen. Jezus doet dit met onvriendelijke bewoordingen: ‘Het brood is voor de 

kinderen en niet voor de honden.’ Niet voor ‘de heiden honden’ bedoelt Jezus. Dat komt niet leuk over. 

Maar ze laat zich niet uit het veld slaan. Ze doet alles voor haar dochter. Wat doet ze? Ze erkent dat 

Israël bij God op de eerste plaats staat. En wat zegt ze? Ze zegt: ‘Als de kinderen eten valt er toch 

weleens wat van tafel voor de honden?’ Hulde! Marcus 7:24-30 En Hij stond op en vertrok vandaar naar 

het gebied van Tyrus en Sidon; en toen Hij een huis binnengegaan was, wilde Hij niet dat iemand het wist, 

maar Hij kon niet verborgen blijven. Want een vrouw van wie het dochtertje een onreine geest had, 

hoorde van Hem, kwam en viel neer aan Zijn voeten. Deze vrouw nu was een Griekse, afkomstig uit Syro-

Fenicië; en zij vroeg Hem de demon uit haar dochter uit te drijven. Maar Jezus zei tegen haar: Laat eerst 

de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de 

hondjes te werpen. Maar zij antwoordde en zei tegen Hem: Ja, Heere, maar de hondjes eten toch ook 

onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En Hij zei tegen haar: Omwille van dit woord ga heen, de 

demon is uit uw dochter uitgegaan. En toen zij in haar huis kwam, merkte zij dat de demon uitgegaan 

was en dat haar dochter op bed lag. Door die erkenning van Gods soevereiniteit komt deze vrouw 

dichter bij de Heere en ontvangt haar dochter hulp. Het grootste probleem van de volken rondom Israël 

is misschien wel dat ze Gods soevereiniteit niet erkennen. Ze kunnen niet uitstaan dat Israël het 

lievelingetje van de HEERE is. Dat kunnen ze niet accepteren. Toch zullen we eraan moeten geloven. 

Waar kies je voor: je trots, je zelfrespect of het eeuwige leven?  

Is er geen wijsheid meer in Teman? Is de raad van verstandige mensen vergaan? Is hun wijsheid overbodig geworden.
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Uitverkiezing vraagt om overgave aan God.                                                                                                          

Uitverkoren of niet, dat is een wereld van verschil. Maar feitelijk maakt het niet altijd zoveel verschil. 

Was Jakob niet uitverkoren? Zeker, en toch heeft God met hem moeten vechten om Jakob – bij wijze ven 

spreken – tot overgave te brengen. Het ging ten koste van Jakobs heupgewricht. Het verschil tussen 

Jakob en Ezau is dus ook weer niet zo groot. In Jeremia 49 lijkt de HEERE van Jakob te zeggen dat hij het 

niet verdiende om de beker van Gods toorn leeg te drinken, maar Jakob moet er net zo goed aan geloven 

als Ezau. Jeremia 49:12 Want zo zegt de HEERE: Zie, zij die niet verdienden om de beker te moeten 

drinken, moeten hem beslist drinken. Zou u dan in enig opzicht voor onschuldig gehouden worden? U zult 

niet voor onschuldig gehouden worden, maar u moet hem beslist drinken! Hier komt het bekende beeld 

van ‘het drinken van de beker van de toorn van God’ om de hoek kijken. Zoals u weet kreeg Jeremia de 

opdracht met een beker te gaan naar de koningen van Juda en van de omliggende volken om hen te 

laten drinken als teken dat ze allen door het vonnis van God heen zouden moeten. We lezen dat verhaal 

in Jeremia 25 en dan zien we tot onze verrassing dat Juda NB de rij opent. Jeremia 25:15-21 Want zo 

heeft de HEERE, de God van Israël, tegen mij gezegd: Neem deze beker van de wijn van de grimmigheid 

uit Mijn hand, en geef die te drinken aan al de volken tot wie Ik u zend, zodat zij drinken en waggelen en 

zich als een waanzinnige gedragen vanwege het zwaard dat Ik onder hen zend. Toen nam ik deze beker 

uit de hand van de HEERE en gaf die te drinken aan al de volken tot wie de HEERE mij gezonden had: aan 

Jeruzalem en de steden van Juda, zijn koningen en zijn vorsten, om die te maken tot een puinhoop, tot 

een verschrikking, tot een aanfluiting en tot een vloek, zoals het heden ten dage is, aan de farao, de 

koning van Egypte, zijn dienaren, zijn vorsten en heel zijn volk, aan alle mensen van allerlei herkomst en 

al de koningen van het land Uz, aan al de koningen van het land van de Filistijnen, aan Askelon, Gaza, 

Ekron en het overblijfsel van Asdod, aan Edom, Moab en de Ammonieten. We citeren niet het hele 

verhaal, maar gaan tot het moment waarop Edom genoemd wordt.  

Zie, zij die niet verdienden om de beker te moeten drinken, moeten hem beslist drinken.

 

Ook bij de profetieën over de volken bij Amos is het volk Israël en Juda te vinden in het rijtje van de 

volken die met hun overtredingen voor God de aanleiding vormden van het oordeel over hen. Amos 1:4-

8 Israël en Juda zijn niet beter dan andere volken. Niet beter, maar toch ligt de zaak anders. Edom zal van 
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de kaart verdwijnen, terwijl Jakob terugkomt in het land dat God aan hen had toegewezen. Ze zullen 

Jeruzalem herbouwen de stad van God. God heeft nog grote plannen met dit volk. Joel 4:19-21 Egypte 

zal worden tot een woestenij, Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de 

Judeeërs: in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten. Maar Juda zal voor eeuwig blijven, Jeruzalem 

van generatie op generatie. Ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat Ik niet voor onschuldig 

gehouden had. En de HEERE zal wonen in Sion. Edom lijkt zich zomaar niet over te geven. Hij verzet zich 

wanneer de ondergang dreigt. Wanneer ze verslagen zijn, bouwen ze weer op wat afgebroken is. Maar 

eenmaal zullen ze toch volledig van de aardbodem verdwijnen, zegt de God van Israël. Maleachi 1:1-5 Ik 

heb u liefgehad, zegt de HEERE, maar u zegt: Waarin hebt U ons liefgehad? Was Ezau niet de broer van 

Jakob? spreekt de HEERE. Toch heb Ik Jakob liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt 

tot een woestenij, en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt: 

Als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op, zegt de HEERE van de legermachten dit: 

Zullen zíj bouwen, dan zal Ík afbreken, en men zal hen noemen: Goddeloos gebied, en: Het volk waarop 

de HEERE tot in eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien, en u zult zelf zeggen: Groot is de 

HEERE, tot over de grenzen van Israël!  

Hoog woon je, hoog in de rotskloven. Maar al bouw je als een adelaar een hooggelegen nest, dan nog haal ik je neer – spreekt de HEER.

 

Gods oordeel over Edom.                                                                                                                                                 

Iemand vraagt wat dit volk Edom dan toch misdaan heeft dat de HEERE zo boos op ze is. Dat is waar 

hoor, God is werkelijk buitengewoon boos op Edom. Je merkt het bij de oordelen. Jeremia 49:13 Want Ik 

heb bij Mijzelf gezworen, spreekt de HEERE, dat Bozra zal worden tot een verschrikking, tot smaad, tot 

een verwoeste plaats en tot een vloek. Al zijn steden zullen tot eeuwige puinhopen worden. De HEERE 

roept alle volken op om tegen Edom te strijden. Jeremia 49:14 Ik heb een bericht gehoord van de HEERE, 

een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken: Verzamel u, kom ertegen op, sta op voor de strijd!  

Hier klinkt het opmerkelijke: ‘Ook ik heb zijn boodschap gehoord.’ Mogelijk reageert Jeremia hier op de 

profetieën van Obadja. Obadja heeft een klein boek geschreven. Dat boek is opgenomen in de Bijbel. Het 

boek is een bladzijde lang of beter gezegd kort. Het hele boekje Obadja gaat over het oordeel van God 

over Edom. Hier vinden we ook de oproep aan de volken om tegen Edom te strijden. Obadja 1:1 Het 

visioen van Obadja. Zo zegt de Heere HEERE over Edom: Een bericht hebben wij gehoord van de HEERE, 

en een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken: Sta op! Laten wij tegen Edom opstaan ten strijde! 
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Opmerkelijk genoeg zijn het hoegenaamd dezelfde bewoordingen die we ook in Jeremia 49 aantreffen. 

Om die reden heeft men wel een soort van afhankelijkheid gezien van Jeremia van Obadja of andersom. 

Mogelijk spelen hier dezelfde zaken die we ook opmerkten bij Jesaja 15 en 16 bij de profetie over Moab 

in Jeremia 48. De meest voor de hand liggende verklaring is en blijft dat het dezelfde HEERE is en 

hetzelfde oordeel van God over Edom. Dat mag hier en daar verschillen qua bewoordingen, maar komt 

ongeveer op hetzelfde neer. Edom woonde ten zuiden van de Dode Zee in een redelijk ontoegankelijk 

bergachtig land. Dat bergland gaf Edom een gevoel van veiligheid. Het werd gemeden door vijanden 

omdat die enorme klauterpartijen moesten ondernemen om iets te doen tegen het volk wat er woonde, 

terwijl diezelfde bergen een toevluchtsoord waren voor vluchtelingen. We hebben daar vandaag de dag 

nog een impressie van als we Petra bezoeken in het huidige Jordanië. Daar zien we de rotswand en de 

vesting die daarin is uitgehouwen. Zoals daar in Petra zo zijn er in die omgeving veel meer woningen 

uitgehouwen hoog uit de rotsen. Het is juist het gevoel van onaantastbaarheid wat Edom een 

ongefundeerd gevoel van veiligheid geeft. Het helpt hen om op zichzelf te blijven en te denken dat ze 

niemand nodig hebben. Maar God gunt de mens die plek niet. Hij haalt hem weg uit alle schuilhoeken en 

stelt hem voor Zijn Aangezicht. Alleen bij God is veiligheid en zekerheid. Jeremia 49:15-17 Want zie, Ik 

heb u klein gemaakt onder de heidenvolken, veracht onder de mensen. De schrik voor u heeft u bedrogen, 

de overmoed van uw hart, u die woont in rotskloven, u die zich vastklemt aan hoge heuvels. Al zou u uw 

nest zo hoog maken als de arend, vandaar zal Ik u neerhalen, spreekt de HEERE. Edom zal worden tot een 

verschrikking. Ieder die er voorbijtrekt, zal zich ontzetten en sissen van afschuw over al zijn wonden. 

Edom woont – zoals gezegd – ten zuiden van de Dode Zee. Aan die kant lagen oorspronkelijk ook de 

steden Sodom en Gomorra die door de HEERE zijn omgekeerd. Men zegt weleens dat een schip op de 

wal  een baken in zee is. Sodom en Gomorra hadden als waarschuwing kunnen dienen voor Edom om 

hun leven te beteren door het toe te wijden aan de dienst aan God, de God van Israël wel te verstaan. 

Maar Edom heeft er niets mee gedaan. De verwijzing naar die beide steden die in Gods oordeel ten 

onder gingen, is een herinnering aan de onverbeterlijkheid van Edom. Jeremia 49:18 Zoals Sodom, 

Gomorra en hun naburige plaatsen ondersteboven zijn gekeerd, zegt de HEERE, zal daar niemand wonen 

en zal geen mensenkind erin verblijven. Niemand moet denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. God wil 

de gedachten dat een Edomiet het vonnis zal kunnen ontlopen uit hun gedachten bannen.  

Zie, zoals een leeuw zal hij opkomen uit de glorie van de Jordaan. En wie is die herder dat hij voor Mijn aangezicht standhouden zou?

 

Alle metaforen worden losgelaten op Edom om het verwoestende en onontkoombare karakter van het 

vonnis te verduidelijken. Jeremia 49:19-22 Zie, zoals een leeuw zal hij opkomen uit de glorie van de 

Jordaan, tegen de sterke woonplaats; want in een ogenblik zal Ik hem eruit doen wegsnellen. En wie 

daarvoor uitgekozen is, zal Ik erover aanstellen. Want wie is Mij gelijk en wie zou Mij dagvaarden? En wie 
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is die herder dat hij voor Mijn aangezicht standhouden zou? Daarom, hoor het raadsbesluit van de HEERE 

dat Hij over Edom genomen heeft, en Zijn plannen die Hij bedacht heeft tegen de inwoners van Teman: 

Voorwaar, de geringsten van de kudde zullen hen wegslepen! Voorwaar, men zal hun woonplaats boven 

hen verwoesten! Van het geluid van hun val beeft de aarde, het geschreeuw – bij de Schelfzee wordt het 

geluid daarvan gehoord. Zie, als een arend stijgt hij op, komt hij aanzweven, spreidt hij zijn vleugels uit 

over Bozra. Het hart van de helden van Edom zal op die dag zijn als het hart van een vrouw in 

barensnood. Door het noemen van steden in Edom aan de westkant en oostkant – Teman en Dedan – en 

de noordkant, Bosra geeft de HEERE te kennen dat het totale gebied van het gebergte tot aan de 

Middellandse zee in het westen en de Rode Zee in het zuiden zal worden verwoest 

 Teman en Dedan en Bosra steden in Moab. 
 

De motieven voor het vonnis dat God over Edom voltrekt.                                                                                         

Hier komen de motieven voor het vonnis dat God over Edom voltrekt. We hebben er al een paar voorbij 

zien komen. Hun trots en hun hoogmoed. Hun ongefundeerde gevoel van veiligheid. Jeremia 49:15,16 

Want zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken, veracht onder de mensen. De schrik voor u heeft 

u bedrogen, de overmoed van uw hart, u die woont in rotskloven, u die zich vastklemt aan hoge heuvels. 

Al zou u uw nest zo hoog maken als de arend, vandaar zal Ik u neerhalen, spreekt de HEERE. Zij hadden 

zogenaamd niemand – lees God – nodig, want wie zou hen wat doen? Uit profetieën van andere 

profeten merk je dat het grote verwijt aan Edom voortkomt uit hun houding bij de verwoesting van de 

stad Jeruzalem. Toen hebben ze zich echt van hun slechtste kant laten zien. Ze zijn de stad 

binnengetrokken en hebben hem geplunderd. Ze hebben Judeeërs gedood of overgedragen aan de 

vijand. Ze hebben gespot en met veel leedvermaak het schouwspel aan hun ogen voorbij laten trekken. 

Al hun haat tegen Israël en de God van Israël balde zich samen. Het volk Israël roept in Psalm 137 God op 

om dit niet te vergeten. Psalm 137:7 HEERE, denk aan de Edomieten, aan de dag dat Jeruzalem viel, toen 

zij zeiden: Haal neer, haal neer die stad, tot op haar fundament! Vergelijk Ezechiël 25:12-14 Vooral 

Obadja is uitgesproken. Deze profeet herinnert aan de familieband tussen Ezau en Jakob. Obadja ziet 
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Ezau als zijn eigen broer. Althans zo had Ezau Israël moeten behandelen en Juda toen Jeruzalem 

verwoest werd, als een broer. Maar hij liet zich kennen als een vijand. Obadja noemt een belangrijk 

motief voor het oordeel van God over Edom: de broedervete. God constateert – de geschiedenis 

overziende – bij Edom leedvermaak, spot. Ze maken lelijk misbruik van de kwetsbare situatie waarin Juda 

verkeerde bij de inname van de stad Jeruzalem. In plaats van deernis en medeleven gebruikt Edom 

geweld tegen zijn eigen familie. Obadja 8-15 Zal het niet op die dag zijn, spreekt de HEERE, dat Ik zal 

ombrengen de wijzen uit Edom en het inzicht uit het bergland van Ezau? Uw helden, Teman, zullen 

ontsteld zijn, zodat ieder uit het bergland van Ezau wordt uitgeroeid door een slachting. Vanwege het 

geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. Op de 

dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, 

buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen! 

U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had 

niet blij mogen zijn vanwege de Judeeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen 

opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van Mijn volk niet binnen mogen 

trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op 

de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn 

ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degenen van hen die ontkomen waren, uit te 

roeien. U had degenen van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun 

benauwdheid. Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken; zoals u gedaan hebt, zal u 

gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren! Dit liegt er niet om. Het is ook wel 

stuitend, deze houding van Edom. Nog een ander motief voor het vonnis van de HEERE over Edom 

vinden we in de wraak. De wraakgevoelens van Edom voor Israël. Het is niet helemaal duidelijk waarom 

Edom die gevoelens koesterde voor zijn familie. Vermoedelijk staat het niet los van het mislopen van de 

zegen van Izaäk. De zegen die – voor zijn gevoel – Jakob hem had ontstolen. Feit is dat Edom een tijd lang 

niet maalde om het eerstgeboorterecht. Doorslaggevend is echter de keus van de HEERE die op Jakob 

viel en niet op Ezau. Hoewel het hier wraak heet en een ander motief lijkt, gaat het vermoedelijk om 

dezelfde dingen die zijn voorgevallen bij de val van Jeruzalem. Alleen is het motief nu helder: wraak. Dat 

laat God niet over Zijn kant gaan. Het antwoord van de HEERE is wraak voor Edom. Ezechiël 25:12-14 Zo 

zegt de Heere HEERE: Omdat Edom uit enkel wraakzucht gehandeld heeft tegen het huis van Juda en zij 

een zware schuld op zich hebben geladen door zich op hen te wreken, daarom, zo zegt de Heere HEERE, 

zal Ik Mijn hand tegen Edom uitstrekken. Ik zal mens en dier daaruit uitroeien en het tot een puinhoop 

maken, van Teman af. Tot aan Dedan toe zullen zij door het zwaard vallen. Ik zal Mijn wraak op Edom 

leggen door de hand van Mijn volk Israël. Zij zullen tegen Edom handelen overeenkomstig Mijn toorn en 

overeenkomstig Mijn grimmigheid. Dan zullen zij Mijn wraak kennen, spreekt de Heere HEERE. 

Als een arend komt hij aanzweven, spreidt hij zijn vleugels uit over Bozra. Edom zal zijn als het hart van een vrouw in barensnood. 
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Het vonnis over Damascus                                                                                                                                                   

Ten noorden van Ammon treffen we Damascus aan, de hoofdstad van Aram, zoals het gebied in de Bijbel 

wordt genoemd. Op gezette tijden ontpopte dit gebied zich als een vijand van Israël. De naam Benhadad 

is berucht. Er zijn vier koningen geweest met die naam. We kennen er zeker drie vanuit de Bijbel.                 

Zo kocht koning Asa van Juda koning Benhadad van Aram om, met als doel dat hij zich tegen Israël zou 

keren. Benhadad ging in op dit voorstel en het Noordrijk Israël bond in met zijn strijd tegen Juda. 1 

Koningen 15:19,20 Er is een verbond tussen mij en u, tussen mijn vader en uw vader. Zie, ik stuur u een 

geschenk: zilver en goud. Ga, verbreek uw verbond met Baësa, de koning van Israël, zodat hij van mij 

wegtrekt. Benhadad luisterde naar koning Asa, en stuurde de bevelhebbers van de legers die hij had, op 

de steden van Israël af, en hij versloeg Ijon, Dan, Abel Beth-Maächa en heel Kinneroth, met heel het land 

van Naftali. In de tijd van Elisa was er ook een koning in Aram met de naam Benhadad. Die werd ziek. Hij 

stuurde zijn legeraanvoerder Hazaël naar Elisa – die toevallig in Damascus was – met de vraag of hij nog 

weer beter zou worden? Het antwoord was; ‘Nee.’ Het verhaal kreeg nog een vervelend staartje voor de 

koning. Elisa voorvoelde dat die Hazaël de plek van de koning zou innemen en Israël veel schade zou 

doen. Elisa moest er van huilen. Blijkbaar sprak die gedachte de legeroverste aan want de dag daarop 

vermoordde hij de koning en werd koning in zijn plaats. 2 Koningen 8:7,8 Daarna kwam Elisa in 

Damascus, toen Benhadad, de koning van Syrië, ziek was; men bracht hem de boodschap: De man Gods is 

hierheen gekomen. Toen zei de koning tegen Hazaël: Neem een geschenk mee en ga de man Gods 

tegemoet en raadpleeg de HEERE door hem en zeg: Zal ik van deze ziekte genezen? De zoon van deze 

Hazaël volgde zijn vader op als koning. Hij heette ook Benhadad. Men vermoedt dat Ben-hadad genoemd 

is naar de god Hadad van Damascus: Zoon van Hadad. Dit speelde trouwens in een tijd dat God 

Damascus min of meer gebruikte als stok om zijn volk een pijnlijke les te leren. 2 Koningen 13:3 Daarom 

ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël, en Hij gaf hen al die dagen in de hand van Hazaël, de 

koning van Syrië, en in de hand van Benhadad, de zoon van Hazaël.  

Dit zegt de HEERE over Damascus: Hamat en Arpad zijn ontredderd, de bevolking heeft rampzalig nieuws gehoord.

 

De steden Hamath en Arpad liggen ten noordwesten van Damascus. In deze tijd waren dit vermoedelijk – 

net als Damascus – stadstaatjes. Later vormden ze samen het grote Syrië. Hamath en Arpad en 

Damascus zijn volgens het woord van de HEERE aan Jesaja indertijd door Assur in ballingschap gevoerd 

net als het Noorden van Israël. In de profetieën van Jesaja is het lot van Damascus nauw verbonden met 

dat van de Noordelijke stammen. Jesaja 17:3 Dan zal de vesting uit Efraïm weggedaan worden, en het 

koninkrijk uit Damascus, en ook het overblijfsel van de Syriërs zal verdwijnen. Het zal hun vergaan als de 
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luister van de Israëlieten, spreekt de HEERE van de legermachten. In Jesaja wordt de indruk gewekt dat 

de ballingschap naar Assur dus zowel het Noorden van Israël trof als Aram, waarvan Damascus de 

hoofdplaats was. Jesaja 8:4 Want voordat het jongetje papa of mama zal kunnen roepen, zal men het 

vermogen van Damascus en de buit van Samaria vóór de koning van Assyrië dragen. Vermoedelijk heeft 

Assur Damascus niet verwoest, maar voor een deel geplunderd. Een deel van de bevolking bleef achter. 

In ieder geval denken de geschiedenisboeken vooral dat de koning van Babel Nebukadrezar – na de 

overwinning op Egypte bij Karchemis in 605 v Chr. – de steden Hamath en Arpad en Damascus een zware 

slag heeft toegebracht. We horen wellicht een Bijbelse echo in Jesaja 10:9 Is het Kalno niet vergaan als 

Karchemis, Hamath als Arpad, Samaria als Damascus? Jeremia 49 lijkt naar deze gebeurtenis te 

verwijzen. Dat is het moment waarop de legers van Babel naar het zuiden trekken om de volkeren die 

daar wonen te onderwerpen. Met een spoor van vernielingen trokken de legers van Babel over Arpad en 

Hamath richting Damascus. Men zag de bui hangen maar kon er niets tegen verrichten. Een grote onrust 

maakte zich van de bevolking meester. Jeremia 49:23,24 Over Damascus. Hamath en Arpad staan 

beschaamd. Omdat zij een slecht bericht hebben gehoord, smelten zij weg. Bij de zee is bezorgdheid, men 

kan niet tot rust komen. Damascus heeft de moed verloren, het keert zich om om te vluchten, siddering 

heeft het aangegrepen, benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende vrouw.                                                                                                                                    

De verhouding tussen de HEERE en Damascus lijkt betere tijden gekend te hebben. Er moet een tijd 

geweest zijn dat de HEERE vreugde vond in de stad. Jeremia 49:25 Hoe is de stad van de roem verlaten, 

de stad van mijn vreugde! Die vreugde is nu ver te zoeken. Gods voornemen staat vast. Damascus moet 

vallen. Jeremia 49:26,27 Daarom zullen haar jongemannen vallen op haar pleinen en alle strijdbare 

mannen zullen op die dag verdelgd worden, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal een vuur 

aansteken binnen de muren van Damascus; dat zal de paleizen van Benhadad verteren.  

Bij de zee is bezorgdheid, men kan niet tot rust komen. Ik zal een vuur aansteken binnen de muren van Damascus. 

 

Het motief van de HEERE om Damascus hard aan te pakken.                                                                                          

Het motief van de HEERE om Damascus hard aan te pakken is een reactie op de manier waarop 

Damascus Gilead heeft behandeld. In Gilead woonde de halve stam Manasse. Amos 1:3-5 Zo zegt de 

HEERE: Vanwege drie overtredingen van Damascus, ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen, omdat 

zij met ijzeren dorssleden Gilead gedorst hebben. Daarom zal Ik vuur werpen in het huis van Hazaël; dat 

zal de paleizen van Benhadad verteren. Ik zal de grendel van Damascus in stukken breken, Ik zal de 

inwoner uitroeien uit Bikeat-Aven, en de scepterdrager uit Beth-Eden, en het volk van Syrië zal in 

ballingschap gaan naar Kir, zegt de HEERE. In Jesaja worden Damascus en Efraïm op een hoop gegooid. 

Hun treft namelijk eenzelfde lot: de ballingschap naar Assur. Het verwijt is afgodendienst. Dat verwijt is 

zeker van toepassing op het Noordrijk, maar God rekent dit ook Damascus zwaar aan. Jesaja 17:1-3 en 

7,8 De last over Damascus. Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een 

ruïne. De steden van Aroër zullen verlaten worden, ze zullen voor de kudden zijn. Die zullen daar 
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neerliggen, en niemand zal ze schrik aanjagen. Dan zal de vesting uit Efraïm weggedaan worden, en het 

koninkrijk uit Damascus, en ook het overblijfsel van de Syriërs zal verdwijnen. Het zal hun vergaan als de 

luister van de Israëlieten, spreekt de HEERE van de legermachten. (..) Op die dag zal de mens de blik 

richten op Hem Die hem gemaakt heeft, en zijn ogen zullen zien op de Heilige van Israël. Dan zal hij de 

blik niet richten op de altaren, het werk van zijn handen. En naar wat zijn vingers gemaakt hebben, zal hij 

niet kijken: de gewijde palen en de wierookaltaren. Jesaja bevestigt dit beeld op een andere plek. Het 

waren vooral de afgoden die de HEERE, de God van Israël een doorn in het oog waren. Jesaja 10:9,10 Is 

het Kalno niet vergaan als Karchemis, Hamath als Arpad, Samaria als Damascus? Zoals mijn hand wist te 

vinden de koninkrijken van de afgoden, hoewel hun beelden die van Jeruzalem en die van Samaria 

overtroffen; Iemand kan dit arrogant vinden, maar dat is het niet als God het zegt, de Schepper van 

hemel en aarde. Hij Die alle macht heeft. Als iemand trots wil zijn, laat hij trots zijn op de HEERE. Jeremia 

9:23-25 Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet 

beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, 

zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht 

en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE. Zie, er komen 

dagen, spreekt de HEERE, dat Ik elke besnedene en die de voorhuid heeft, zal straffen, namelijk Egypte en 

Juda, Edom en de Ammonieten, Moab en allen die kaalgeschoren zijn aan hun slapen, die in de woestijn 

wonen. Want alle heidenvolken zijn onbesneden, maar heel het huis van Israël is onbesneden van hart. 

Wij hebben het vaak over vrijheid als het grote goed: De vrijheid om te denken en te zeggen en te  

geloven wat men wil. Dat is ook van veel waarde, ware het niet dat God, de God van de Bijbel het niet 

accepteert dat andere goden de eer krijgen die Hem toekomt. Men is vrij om te geloven wat men wil. 

Het heeft geen consequenties. Voorlopig. Uiteindelijk zijn de gevolgen bijzonder groot. Het verschil 

tussen geloven in de God van de Bijbel en andere goden en machten is het verschil tussen de hemel en 

de hel. In die zin is het goed dat de volken althans in hun historische genen hebben dat God het niet 

accepteert.  

Damascus

 

Profetie over Kedar en de stammen rond Chasor.                                                                                                         

Kedar en de stammen rond Chasor stammen af van Ismael, de zoon van Abram en Hagar. Genesis 25:12-

16 Dit zijn de afstammelingen van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van 

Sara, Abraham gebaard heeft. Dit zijn de namen van de zonen van Ismaël, met hun namen ingedeeld 

naar hun afstamming. De eerstgeborene van Ismaël was Nebajoth, en vervolgens Kedar, Adbeël en 

Mibsam; Misma, Duma, en Massa; Hadar, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. Dit zijn de zonen van Ismaël en 
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dit zijn hun namen, in hun dorpen en tentenkampen: twaalf vorsten, ingedeeld naar hun stammen. Tot op 

de dag van vandaag zijn er spanningen tussen het Joodse volk en de Arabieren in de omliggende landen. 

In onze tijd is daar weer het verschil in godsdienst bijgekomen. De Islam was langere tijd de baas in het 

land Palestina. De Islamitische volken hebben op het tempelplein in Jeruzalem een heiligdom voor de 

Islam gebouwd, de Al Aksa moskee. Een godsdienstig verschil verbetert de onderlinge verhoudingen niet, 

integendeel het verdiept de onderlinge problemen. Wanneer een overeenkomst dichtbij lijkt tussen de 

Palestijnen en de staat Israël, moet de tekst van het vredesakkoord voorgelegd worden aan de Arabische 

leiders voordat een beslissing geldig is. Zij lijken vooral te letten op het godsdienstig belang van 

Jeruzalem voor de Islam. In de tijd van Jeremia woonden deze Arabieren die met de naam Kedar 

aangeduid worden, als Bedoeïenen langs de randen van het cultuurland. Wie de kaart van het Midden-

Oosten ziet zal tot de conclusie komen dat er behalve het vruchtbare rivierlandschap – rondom de 

Jordaan en de Eufraat en de Tigris – sprake is van een grote woestijn. Als je goed let op de vorm van die 

rivieren tekent zich een vruchtbare halvemaan af. De woestijn wordt bij wijze van spreken ingesloten in 

de open ruimte van de halve maan. Het Rode Kruis heet in dit gebied dan ook niet toevallig: de 

Halvemaan.  

De vruchtbare halve maan.  

 
 

De Nomaden leefden in tenten en woonden dicht in de buurt van het vruchtbare gebied. Het waren 

gerenommeerde schaapherders. In tijden van honger, maar ook als het land waar de Bedoeïenen aan 

grensden verzwakte, wilde men nog weleens rooftochten uitvoeren waarbij de oogst en de dieren 

werden buitgemaakt. Vanaf het begin was er een gespannen verhouding. Genesis 25:18 Zijn 

nakomelingen woonden vanaf Havila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. Zij 

vestigden zich tegenover al hun verwanten. Ditmaal horen we met zoveel woorden wie de uitvoerder 

wordt van Gods vonnis over de woestijnvolken. Het is koning Nebukadrezar van Babylonië. Jeremia 

49:28-30 Over Kedar en over de koninkrijken van Hazor, die Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft 

verslagen. Zo zegt de HEERE: Sta op, ruk op naar Kedar, en verdelg de mensen van het oosten. Zij zullen 

hun tenten en hun kudden wegnemen, hun tentkleden en heel hun uitrusting. Zij zullen hun kamelen voor 

zichzelf wegnemen, en zij zullen tegen hen roepen: Angst van rondom! Vlucht, vlucht zo snel mogelijk 

weg, verblijf in diepgelegen plaatsen, inwoners van Hazor, spreekt de HEERE. Want Nebukadrezar, de 

koning van Babel, heeft een raadsbesluit over u genomen en plannen tegen hen bedacht. Het nadeel voor 

de woestijnbewoners is dat ze niet de beschikking hebben over steden en muren en poorten waarachter 
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ze zich kunnen verschuilen. Dat nadeel is overigens ook een voordeel. Deze Bedoeïenen zijn zeer mobiel. 

Ze pakken hun tent op en bewegen met hun dieren in elke gewenste richting. Dat wordt hen dan ook 

aangeraden door de HEERE. Jeremia 49:30,31 Vlucht, vlucht zo snel mogelijk weg, verblijf in diepgelegen 

plaatsen, inwoners van Hazor, spreekt de HEERE. Want Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft een 

raadsbesluit over u genomen en plannen tegen hen bedacht. Sta op, ruk op naar het geruste volk, dat 

onbezorgd woont, spreekt de HEERE, dat geen poorten en geen grendel heeft – zij wonen alleen. Deze 

mensen beschikken over grote kudden kleinvee met schapen en geiten, maar ook kamelen en tenten. 

Het zijn aparte mensen, herkenbaar aan hun geschoren slapen. Maar apart of niet, ook zij ondergaan de 

toorn van God. Het onderscheid met andere mensen is uiterlijk. Innerlijk maken ze zich aan dezelfde 

dingen schuldig. Jeremia 49:32,33 Hun kamelen zullen tot buit worden en hun menigte van vee tot prooi. 

Ik zal hen naar alle windstreken verstrooien, hen die kaalgeschoren zijn aan hun slapen, en Ik zal van alle 

kanten hun ondergang doen komen, spreekt de HEERE. Hazor zal tot een verblijfplaats van jakhalzen 

worden, een woestenij tot in eeuwigheid. Daar zal niemand wonen, en geen mensenkind erin verblijven. 

Ook Jesaja gewaagt van het oordeel over de woestijnvolken. Jesaja 21:16,17 Want zo heeft de Heere 

tegen mij gezegd: Nog binnen een jaar, gerekend naar de jaren van een dagloner, zal het met al de luister 

van Kedar gedaan zijn. Het aantal overgebleven boogschutters, de helden van de Kedarenen – het zullen 

er maar weinig zijn. Want de HEERE, de God van Israël, heeft gesproken. Deze mensen met hun 

kaalgeschoren slapen worden ook al genoemd op het moment dat Jeremia een beker met wijn 

rondbracht waar de volken van moesten drinken: De beker van Gods toorn. Jeremia 25:23,24 aan Dedan, 

Tema, Buz, en allen die kaalgeschoren zijn aan hun slapen, aan al de koningen van Arabië en al de 

koningen van de gemengde bevolking die in de woestijn woont. 

Zij zullen hun tenten en hun kudden wegnemen, hun tentkleden en heel hun uitrusting. Zij zullen hun kamelen voor zichzelf wegnemen.  

 
 

Profetie over Elam                                                                                                                                                                   

Elam ligt aan de Noordkant van de Perzische golf. Elam moet een macht van naam geweest zijn voordat 

Assur en Babel op het toneel verschenen. Elam wordt genoemd in de volkerenlijst als volk dat – net als 

Assur – voortkwam uit Seth, de zoon van Noach. Genesis 10:22 Sems zonen waren: Elam, Assur, 

Arfachsad, Lud en Aram. We komen Elam al tegen in de tijd van Abram. Genesis 14:1-4. En de dagen van 

Amrafel, de koning van Sinear, Arioch, de koning van Ellasar, Kedor-Laomer, de koning van Elam, en 

Tideal, de koning van de volken, gebeurde het dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, 

tegen Birsa, de koning van Gomorra, tegen Sinab, de koning van Adama, tegen Semeber, de koning van 

Zeboïm en tegen de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar. Deze allen waren een verbintenis 

aangegaan en trokken op naar het Siddimdal, dat is tegenwoordig de Zoutzee. Twaalf jaar hadden zij 
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Kedor-Laomer gediend, maar in het dertiende jaar kwamen zij in opstand. Kedor-laomer wordt genoemd 

als koning van Elam. Elam had volgens Bijbels getuigenis een aardige vinger in de pap in het gebied waar 

Lot later woonde. 12 jaar is Sodom vazal geweest. De boog was hun wapen. Jesaja 22:6 Want Elam 

neemt de pijlkoker op, de man en de paarden staan bij de strijdwagen, en Kir ontbloot het schild. Maar 

hun macht is tanende. Ze zijn verslagen door Assur en later door Babel. De grootvader van koning Cyrus 

van Medië/Perzië heeft in die tijd de macht in dit gebied aan de Perzen getrokken. Cyrus noemde zijn 

grootvader Teispes al koning van Elam. Susa was de hoofdstad van dit rijk. Daar stond later de residentie 

van het Perzische rijk. We zeggen later, omdat Jeremia 49 verwijst naar de tijd van koning Zedekia. De 

oordeelsprofetie over Elam stamt uit deze tijd. Jeremia 49:34,35 Hetgeen als het woord van de HEERE tot 

de profeet Jeremia gekomen is tegen Elam, aan het begin van het koningschap van Zedekia, koning van 

Juda. Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga de boog van Elam breken, de keur van hun 

gevechtskracht. Elam stond inderdaad bekend om zijn boogschutters en is vermoedelijk zelf ook lange 

tijd een gevreesde natie geweest. Maar de tijd van de afrekening komt onvermijdelijk ook voor dit volk. 

Jeremia 49:36,38 Ik zal over Elam doen komen vier stormwinden, van de vier einden van de hemel, en Ik 

zal hen verstrooien naar al deze windstreken. Er zal geen volk zijn waarheen de verdrevenen uit Elam niet 

zullen komen. Ik zal Elam ontsteld doen staan ten overstaan van hun vijanden, ten overstaan van wie hen 

naar het leven staan. Ik zal onheil over hen brengen: Mijn brandende toorn, spreekt de HEERE. Ik zal het 

zwaard achter hen aan zenden, tot Ik aan hen een einde zal hebben gemaakt. Ik zal Mijn troon opstellen 

in Elam en koning en vorsten vandaar verdelgen, spreekt de HEERE. Maar de HEERE laat niet na een 

teken van hoop te geven aan dit volk. God belooft een keer ten goede te geven voor de toekomst. 

Jeremia 49:38 Maar het zal in later tijd gebeuren dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van 

Elam, spreekt de HEERE.  

Ik zal over Elam doen komen vier stormwinden.  Maar Ik zal later een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Elam.
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