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Jeremia 7
1 Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia:
2 Ga in de poort van het huis van de HEERE staan, en predik daar dit woord, en zeg: Hoor het woord
van de HEERE, heel Juda, u die door deze poorten binnengaat om zich voor de HEERE neer te buigen.
3 Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laat uw wegen en uw daden goed zijn,
dan laat Ik u wonen in deze plaats.
4 Stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: De tempel van de HEERE, de tempel van de
HEERE, de tempel van de HEERE is dit!
5 Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert, als u werkelijk recht doet tussen iemand en
zijn naaste,
6 als u de vreemdeling, de wees en de weduwe niet onderdrukt, geen onschuldig bloed in deze plaats
vergiet, en geen andere goden achternagaat, uzelf ten kwade,
7 dan zal Ik u in deze plaats, in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, laten wonen, eeuw uit en
eeuw in.
8 Zie, u vertrouwt op bedrieglijke woorden, die niet van nut zijn.
9 Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baäl, andere
goden achternagaan, die u niet gekend hebt,
10 en dan voor Mijn aangezicht komen staan in dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, en
zeggen: Wij zijn gered – om al deze gruweldaden te doen?
11 Is dan dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? Ook Ik, zie, Ik heb
het gezien, spreekt de HEERE.
12 Want ga toch naar Mijn plaats die in Silo was, daar waar Ik vroeger Mijn Naam heb laten wonen,
en zie wat Ik daarmee gedaan heb vanwege de slechtheid van Mijn volk Israël.
13 Welnu, omdat u al deze daden doet, spreekt de HEERE, en Ik vroeg en laat tot u sprak, maar u niet
geluisterd hebt, en Ik u geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt,
14 zal Ik met dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, en met deze plaats,
die Ik u en uw vaderen gegeven heb, doen zoals Ik met Silo heb gedaan.
15 Ik zal u van voor Mijn aangezicht wegwerpen, zoals Ik al uw broeders weggeworpen heb, heel het
nageslacht van Efraïm.
16 En u, bid niet voor dit volk, hef voor hen geen geroep of gebed aan, dring niet bij Mij aan, want Ik
zal niet naar u luisteren.
17 Ziet u niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem?
18 De kinderen sprokkelen hout, de vaders steken het vuur aan en de vrouwen kneden deeg om
offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. Zij gieten plengoffers uit voor andere goden,
zodat zij Mij tot toorn verwekken.
19 Verwekken zij Mij tot toorn? spreekt de HEERE. Doen zij het zichzelf niet aan, tot schande van hun
eigen gezicht?
20 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Mijn toorn en grimmigheid zullen uitgegoten worden over
deze plaats, over de mensen en over de dieren, over de bomen op het veld en over de vruchten van
het land. Die zullen branden en niet geblust worden.
21 Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Voeg uw brandoffers toe aan uw
slachtoffers, eet vlees,
22 want Ik heb met uw vaderen op de dag dat Ik hen uit het land Egypte leidde, niet gesproken en
hun evenmin iets geboden over zaken die betrekking hebben op brandoffers en slachtoffers.
23 Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú
zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.
24 Maar zij hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd, maar ze gingen in hun eigen opvattingen
voort overeenkomstig hun verharde, boosaardige hart. Zij gingen achterwaarts en niet voorwaarts.
25 Vanaf de dag dat uw vaderen uit het land Egypte vertrokken zijn tot op deze dag, zond Ik elke dag,
vroeg en laat al Mijn dienaren, de profeten, tot u.
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26 Uw vaderen hebben echter niet naar Mij geluisterd en hebben hun oor niet geneigd. Zij waren
halsstarrig en maakten het erger dan hun vaderen.
27 U moet al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen niet naar u luisteren. U zult wel tegen
hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden.
28 Zeg daarom tegen hen: Dit is het volk dat naar de stem van de HEERE, zijn God, niet luistert en de
vermaning niet aanvaardt. De waarheid is vergaan, zij is uit hun mond uitgeroeid.
29 Scheer uw gewijde hoofdhaar af en werp het weg. Hef op de kale hoogten een klaaglied aan, want
de HEERE heeft verworpen en verlaten de generatie van Zijn verbolgenheid.
30 Want de Judeeërs hebben gedaan wat kwaad is in Mijn ogen, spreekt de HEERE, zij hebben hun
afschuwelijke afgoden opgesteld in het huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, zodat zij dat
verontreinigen.
31 En zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en
hun dochters in het vuur te verbranden. Dat heb Ik niet geboden en is niet in Mijn hart opgekomen.
32 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat het niet meer Tofet of het dal Ben-Hinnom
zal genoemd worden, maar Moorddal. Men zal in Tofet begraven, omdat er nergens anders plaats zal
zijn.
33 De dode lichamen van dit volk zullen tot voedsel zijn voor de vogels in de lucht en de dieren op de
aarde, en niemand zal ze schrik aanjagen.
34 En Ik zal uit de steden van Juda en uit de straten van Jeruzalem de stem van de vreugde en de
stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid doen ophouden, want
het land zal tot een verwoesting worden.

De tempelprediking
Vandaag lezen we de beroemde tempelprediking. Jeremia moet in de poort van de tempel in
Jeruzalem gaan staan. Jeremia 7:1-3 Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: Ga in de
poort van het huis van de HEERE staan, en predik daar dit woord, en zeg: Hoor het woord van de
HEERE, heel Juda, u die door deze poorten binnengaat om zich voor de HEERE neer te buigen. Zo zegt
de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laat uw wegen en uw daden goed zijn, dan laat Ik
u wonen in deze plaats. Het is waarschijnlijk de poort die toegang geeft tot de voorhof. Het was de
plaats waar het volk van God zich met hun offerande (dieren, wijn of tarwe of gerst enz.) verzamelde
voor het brengen van de offers en het ontvangen van de zegen. Daar at men vermoedelijk ook de
vredeoffers die aan God werden gebracht. Het is de ontmoetingsruimte van God met Zijn volk en
andersom. Het is trouwens een redelijk riskante onderneming waar Jeremia van God aan moet
beginnen. Hij bederft het feest. Hij ontneemt die mensen elk gevoel van blijdschap en zekerheid. In
Jeremia 26 waar zich een vergelijkbare situatie voordoet – alleen staat Jeremia daar zelf ook in de
voorhof – wordt hij bijna gelyncht. Er wordt in Jeremia 26 gauw een rechtbank in elkaar gezet.
Jeremia ontsnapt ternauwernood aan een veroordeling. Men herinnert zich op dat moment gelukkig
dat 100 jaar daarvoor de profeet Micha ook al had gezegd dat Jeruzalem verwoest zou worden. En
die hadden ze in die tijd ook niet de mond gesnoerd. Jeremia komt in Jeremia 26 met de schrik vrij. In
ons hoofdstuk merken we niet veel van een reactie van het volk. Maar of ze het konden waarderen?
Wat Jeremia zei was in ieder geval niet leuk voor die mensen. Jeremia zei: ‘Het is een toneelstuk wat
jullie opvoeren bij de tempel. Al die offers, het is een schijnvertoning.’ Wat was het bezwaar van de
HEERE?

Zijn wij eigenlijk realistisch of stellen wij de zaak ook te positief voor?
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In kerken wordt ook wel eens hard over elkaar geoordeeld. Zo kregen onze NGKerken van de CGK
het verwijt dat we ‘met een ingebeelde hemel naar de hel zouden gaan.’ Daar werden wij niet echt
vrolijk van. Wat is het geval? Wij zouden de zaak in onze theologie te rooskleurig voorstellen. Wij
zouden ons met het verbonds-denken dat onze kerken eigen is – wij, gedoopte christenen, zijn
allemaal kinderen van God – de rijkdom van het heil wel heel gemakkelijk toe-eigenen. Op zich is
het niet verkeerd om de uitgangspunten van het geloof eens kritisch tegen het licht te houden.
Maar de kerken die ons dit verwijt maken gingen feitelijk veel verder. ‘Jullie zitten helemaal fout’,
menen zij. Dat is ook wat God door middel van Jeremia tegen Zijn volk laat zeggen. Jullie zitten
helemaal fout! Dit blijft – afgezien wat andere kerken over ons roepen – een goede reden om altijd
de eigen zekerheid tegen het licht te houden. Wij komen – op begrafenissen bijvoorbeeld – nogal
eens met teksten als Romeinen 8: 38,39 Wij suggereren in de kerk ‘dat niets en niemand kan ons
scheiden van de liefde van God.’ Punt. Zo’n voorval als in Jeremia 7 maakt duidelijk dat we onze
eigen onwrikbare zekerheden moeten durven onderzoeken. Wij denken dat dit waar is – dat niets
en niemand ons van Gods liefde kan scheiden – maar denkt God er ook altijd zo over? Voor wie op
God vertrouwt en zich aan Hem houdt, gaat dit verhaal op. Maar voor mensen die wel Gods Naam
noemen, maar zich verder weinig aan hem gelegen laten liggen, geeft God niet thuis.

Dit zegt de H E ER E van de hemelse machten, de God van Israël.

Het geloof dat een soort onaantastbare zekerheid geeft.
Het bezwaar van God is dat zijn volk zich met een soort van bezweringsformule een bijna
onaantastbare zekerheid had aangemeten. Ze zeiden namelijk: De tempel van de HEERE, de tempel
van de HEERE, de tempel van de HEERE is dit! Het was een slogan. Ze herhaalden het driemaal. Het
klinkt als: ‘Nederland gaat nooit verloren falderalderire falderalderare; Nederland gaat nooit verloren
falderalderalderalderalde ra ra ra.’ Want, dat dachten ze inderdaad. Dit is de tempel van de HEERE.
Hier woont onze God. Deze tempel overleeft elke aanval. De tempel was voor hen de garantie van de
verzoening van elke zonde en de garantie van de overwinning. Hadden ze een reden om dit te
denken? Ja, ze hadden daar best wel plausibele redenen voor. Om iets te noemen. De HEERE had een
eeuwig Verbond met Zijn volk. Vooral dat woord eeuwig gaf het gevoel dat het niet meer stuk kon.
Sterker, de HEERE had Zelf deze plaats uitgekozen om er Zijn Naam te laten wonen. Deuteronomium
12:5 Laten we eerlijk zijn, je kunt je als mens toch moeilijk voorstellen dat God Zijn eigen stad en het
huis waar Hij woont zal laten verwoesten. Daar komt nog iets bij. Het was al honderd jaar geleden,
maar als de dag van gisteren herinnert men zich het beleg van Assur voor de poorten van Jeruzalem
in de tijd van koning Hizkia. 2 Koningen 18 en 19. Wat had die koning van Assur een grote mond
gehad. ‘Hij zou Jeruzalem tot de grond toe afbreken.’ Maar met de staart tussen de benen was hij
gevlucht. Gevlucht om het vege lijf te redden. In Assur had men hem alsnog gedood. God had
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honderd jaar daarvoor inderdaad persoonlijk de aanval op Zijn stad en Zijn huis afgeslagen. Jesaja
37:36-38 Men had ‘bewijzen’ waarmee men de zekerheid – dat Jeruzalem nooit verloren zou gaan –
kon onderbouwen. Probeer dat verhaal maar eens onderuit te halen. Maar de HEERE dacht daar
blijkbaar anders over. Inderdaad, God keek daar heel anders tegen aan.
Dit is de tempel van de HEERE!

Geloof en/of gehoorzaamheid?
De HEERE vindt het een bedrieglijke leus: ‘Jeruzalem gaat nooit verloren.’ Letterlijk zegt de HEERE in
Jeremia 7:4 Stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: De tempel van de HEERE, de tempel van
de HEERE, de tempel van de HEERE is dit! De HEERE vindt die leus bedrieglijk omdat voor Hem niet de
verbondsbeloften, niet los te zien zijn van de verbondseisen. Dit geldt overigens net zo goed voor ons
die in het Nieuwe Verbond leven. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4:3 Want dit is de wil van God:
uw heiliging. De apostel wil daarmee het volgende zeggen. Hij bedoelt: ‘Wij leven in het nieuwe
Verbond. Het nieuwe Verbond is beter dan het oude. Het is ook sterker. Want we ontvangen als
gelovigen niet alleen verzoening van onze zonden, maar ook de Heilige Geest. Dankzij de verzoening
en Gods Geest komen we anders in de wereld te staan. We hebben een nieuw hart, een nieuwe
innerlijke gesteldheid waardoor we God weer kunnen gehoorzamen. Op die manier is de mens van
binnen uit overtuigd en in staat Gods weg te bewandelen.’ De hele weg die God met de mens is
gegaan – een weg die in de Bijbel beschreven is van het begin van het Oude tot het laatste bladzijde
van het Nieuwe Testament – is erop gericht om de gehoorzaamheid van de mens aan God te
herstellen. Daarop zijn nu ook – in Jeremia 7 – de pijlen van Gods kritiek gericht. Je kunt niet alles
doen wat God verbiedt en dan in de tempel komen en zeggen: ‘Alles is goed.’ Dan heb je er heel
weinig van begrepen. Jeremia 7:8-11 Zie, u vertrouwt op bedrieglijke woorden, die niet van nut zijn. 9
Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baäl, andere
goden achternagaan, die u niet gekend hebt, en dan voor Mijn aangezicht komen staan in dit huis
waarover Mijn Naam is uitgeroepen, en zeggen: Wij zijn gered – om al deze gruweldaden te doen? Is
dan dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? Ook Ik, zie, Ik heb het
gezien, spreekt de HEERE. Met de tien geboden in de hand kijkt Jeremia naar het volk en hij vinkt alle
geboden aan die het moeten ontgelden: Het eerste gebod (geen andere goden) en het tweede (geen
godenbeelden) en het zesde (geen moord) en het zevende (geen echtbreuk) en het negende (eerlijke
rechtszaken). Het lijkt wel gatenkaas. Er blijft niet veel van overeind. ‘Dit kun je niet maken, zegt de
HEERE. U neemt Mij totaal niet serieus en dan komt u in Mijn huis en brengt u een offer en dan is
zeker alles vergeven en vergeten. En gij gelooft dat?’ De HEERE voelt zich niet serieus genomen.
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Denken jullie soms dat het huis dat Mijn Naam draagt een rovershol is?

De rechtsstaat is in het geding.
Daar komt nog iets bij. Het wordt als eerste genoemd. Niet alleen moeten de geboden van God het
ontgelden. Er wordt ook geen eerlijk recht meer gesproken. Jeremia 7:5 Als u echter uw wegen en uw
daden werkelijk betert, als u werkelijk recht doet tussen iemand en zijn naaste. Een van de eerste
aanklachten van de HEERE is dat de rechtbanken niet langer recht doen. Dat is toch een van de pijlers
van een land. In Nederland hebben de politici het in zo’n geval over de rechtsstaat. Om die reden
houden diezelfde politici zich (meestal) ver van uitspraken over een rechtszaak want de rechter moet
onpartijdig zijn. Als dat niet langer het geval is, berg je dan maar. Dan hebben de vreemdelingen, de
weduwen en de wezen het zwaar te verduren. Dan wordt er onschuldig bloed vergoten. De dader
gaat vrijuit en onschuldige mensen (een buitenlander of een arme of een weduwe) wordt
gemakkelijk als dader gevonnist. Het is dit punt wat God als eerste noemt. Jeremia 7:5,6 (..) als u
werkelijk recht doet tussen iemand en zijn naaste, als u de vreemdeling, de wees en de weduwe niet
onderdrukt, geen onschuldig bloed in deze plaats vergiet, en geen andere goden achternagaat, uzelf
ten kwade. Onze God is een rechtvaardig God. Naast de geboden is de rechterlijke macht van grote
betekenis voor een land en een volk.
De instelling van de rechtbank
U moet weten dat de eerste wereld door geweld aan zijn einde is gekomen. Dit was de grote
aanklacht van God tegen de generatiegenoten van Noach. Genesis 6:11 Maar de aarde was
verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. God kon het niet langer aanzien.
De mensen speelden voor ‘eigen rechter’. De moord van Kain op Abel had blijkbaar de toon gezet
voor een samenleving waarin moord en doodslag aan de orde van de dag waren. Het eerste wat de
HEERE doet na de zondvloed is het instellen van een rechtbank aan de hand van de rechtsregel: ‘oog
om oog en tand voor tand en leven voor leven’. Genesis 9:6 Vergiet iemand het bloed van de mens,
door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens
gemaakt. De rechterlijke macht speelt een belangrijke rol om het kwaad op aarde binnen de perken
te houden. Misdadigers moeten de straf krijgen die past bij de overtreding van de wet. In het Nieuwe
Testament is dat niet anders. Paulus ziet de rechterlijke macht en de overheid als instantie die het
zwaard niet voor niets draagt. Romeinen 13:4 Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter

6
kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares,
een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. De rechters moeten onkreukbaar zijn, vindt ook
het NT. Hoeveel aanwijzingen vinden we niet in de Thora en het boek Spreuken die er aan bijdragen
dat de rechterlijke macht zijn ambt eerlijk en naar behoren uitvoert. Dat nu schijnt in Jeruzalem in de
tijd van Jeremia niet langer het geval te zijn. De rechtbank is corrupt. Het is niet best als de
rechtsstaat op zijn retour is. Pas op je tellen, kwetsbare mensen in de samenleving; u bent uw leven
niet zeker. Niet alleen de wet, maar ook de handhaving van de wet is belangrijk voor een land en een
volk.
Het is niet best als de rechtsstaat op zijn retour is.

De God van het Oude Testament is niet anders dan de God van het Nieuwe Testament.
Ook in het Nieuwe Testament is dit een belangrijk thema. Genade of de wet? Het geloof of de
gehoorzaamheid. Wet of Evangelie? Denk bijvoorbeeld aan de Jakobusbrief. Het lijkt er soms op dat
Jakobus zijn brief geschreven heeft om de theologie van de apostel Paulus te corrigeren. Paulus is de
man van het geloof en Jakobus de man van de gehoorzaamheid. Zo komt het op je over als je de
Jakobusbrief leest. Paulus heeft er behoefte aan om te bewijzen dat niemand door het doen van de
wet rechtvaardig is geworden, alleen door het geloof. Als voorbeeld kiest hij Abraham. Van Abraham
wordt inderdaad gezegd: En Abraham geloofde God en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.
Het gaat om de geschiedenis die we in Genesis 15 lezen. God belooft Abraham tot een groot volk te
maken. Abraham kan dat maar moeilijk geloven omdat hij geen zoon heeft en al op leeftijd is. Hij
stelt voor dat God dat volk tot stand brengt via zijn knecht. Maar God zegt; ‘Nee Abram uit jou zal
een groot volk voortkomen en Hij noemt hem Abraham – vader van velen.’ Zo talrijk als het aantal
zandkorrels is aan de oever van de zee, zo talrijk zal het volk worden dat uit Abraham voortkomt. En
dan komen die woorden – over de betekenis van het geloof – die voor de Bijbelse theologie zo
fundamenteel geworden zijn, dat ze in Hebreeën 11:2 zijn samengevat: Het geloof nu is een vaste
grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat geldt
inderdaad van Abraham. Hij geloofde God op een moment dat hij nog niets van de vervulling zag. En
dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is opmerkelijk. Want normaal is iemand
rechtvaardig die leeft volgens Gods geboden. In wat hier van Abraham gezegd wordt zit dus al
verborgen ‘de rechtvaardigmaking van de goddeloze door het geloof in Jezus Christus’, zoals we zien
in Romeinen 3 en 4 met behulp van deze tekst over Abraham. Dat is nieuw. Jakobus lijkt deze
gedachte te corrigeren; misschien kunnen we beter zeggen aan te vullen, want Jakobus spreekt niet
tegen dat het geloof fundamenteel is. Maar hij voegt wel iets toe. ‘Hoezo geloof’, lijkt Jakobus te
vragen. ‘Abraham geloofde niet alleen, hij handelde er ook naar.’ Kijk maar – zegt Jakobus – naar het
offer van Izaäk. God wilde zien of het geloof bij Abraham gepaard ging met gehoorzaamheid. Toen
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God dit zag bij Abraham had Hij genoeg gezien. Jakobus zegt het zo in Jakobus 2:21-24 Is Abraham,
onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u
wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is
geworden? En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot
gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit
werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Op zich is dit overigens iets wat Paulus niet
ontkent. Paulus vindt ook dat het geloof tot zijn doel komt in de gehoorzaamheid. Maar Paulus legt
meer de nadruk op de nieuwe weg – die van het bloed en de Geest van Christus om te komen tot
gehoorzaamheid – en dat is de weg van de genade. De weg van het geloof. Paulus zou zeggen: ‘Het is
God en de Heilige Geest – oftewel het is het geloof en de genade van Christus – waardoor wij
verzoening ontvangen en vernieuwing van ons hart om te komen tot een nieuwe gehoorzaamheid.’
Jakobus legt meer de nadruk op het eindproduct. ‘Alles goed en wel, zegt Jakobus, als het geloof
maar uitloopt op gehoorzaamheid.’ Geloof dat niet omgezet wordt in gehoorzaamheid dient nergens
toe, volgens Jakobus. Paulus legt meer nadruk op ‘de weg er naartoe’. Het is volgens Paulus geen
prestatie van onze kant, maar komt tot stand door de genade en kracht van God.

Jakobus valt Paulus niet aan. Hij vult Paulus aan.
De weg en het doel

Jezus zegt: Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen.
Naast hetgeen deze twee apostelen zeggen, is het goed te luisteren naar wat de Heere Jezus op deze
vraag antwoordt. ‘Waar gaat het nu om in de Bijbel, geloof of gehoorzaamheid?’ De Heere Jezus laat
er geen misverstand over bestaan dat het herstel van de gehoorzaamheid aan God het doel is van
Zijn missie. Mattheus 5:17-20 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen;
Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de
hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het
alles geschied is. Jezus legt de vinger bij deze gevoelige kwestie. De Heere laat er geen misverstand
over bestaan hoe Hij er over denkt. Gehoorzaamheid is het doel. De Heere laat ook merken dat het
niet gaat om een uiterlijke gehoorzaamheid, maar dat het Hem te doen is om een nieuwe houding
waar heel de mens van doortrokken is. Om een voorbeeld te noemen: Het gaat Jezus niet alleen om
het moment – bijvoorbeeld van overtreding van het zevende gebod bij overspel – maar om de hele
manier waarop een man naar een vrouw kijkt en met het andere geslacht omgaat. Mattheus 5:27-32
U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat
al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als
dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat
een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als
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uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat
een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook
gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u dat wie zijn
vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de
verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Jezus brengt dit allemaal naar voren omdat de zondige daad
begint bij de begeerte. De Heere wil de zonde bij de wortel afsnijden, zodat hij niet kan uitgroeien
tot een zondige daad. Zeker, maar dit is te negatief gesteld. Positief gesteld betekent het dat de hele
mens door-ademd wordt met een nieuwe Geest in zijn binnenste waardoor hij en zij anders omgaat
met het andere geslacht: respectvol en liefdevol en trouw.
Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.

Het huis gebouwd op een rots
Ook aan het eind van de Bergrede maakt de Heere duidelijk waar Hij staat op het punt van geloof en
gehoorzaamheid. Mattheus 7:24-27 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal
Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel
neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het
stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze
niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de
slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en
het stortte in en zijn val was groot. Het gaat om gehoorzaamheid aan God. Daar valt uiteindelijk de
beslissing. Veel mensen staan zichzelf veel ongehoorzaamheid aan God toe, terwijl ze zichzelf op
hetzelfde moment wijsmaken dat het geloof alle zonden bedekt. Er is een pornosite die reclame
maakt voor zichzelf met de toezegging – elke 100ste keer dat men hun site bezoekt – een boom te
zullen planten. De gedachte dat je met iets goeds iets kwaads ongedaan kunt maken, is een idee die
veel mensen zich eigen maken. Zo ook bijvoorbeeld de goede-doelen-loterij. Het is een foute
gedachtegang. Het feit dat een deel van het geld naar goede doelen gaat, maakt het meedoen aan
een loterij nog niet goed. Daar komt nog iets bij. Behalve dat er van de tucht weinig over is, groeit er
in de kerken ook veel – teveel – verschil van inzicht over wat goed is en wat kwaad is. De grenzen
worden verschoven. Duidelijk is dat de Heere Jezus hier niet in meegaat. Niet alleen worden
sommige verkeerde zaken ‘goed’ genoemd, maar ook is er het schijnbaar onverwoestbare idee dat
het geloof het wint van de gehoorzaamheid, het Evangelie het wint van de wet. Maar dat idee is op
zand gebouwd, niet op de rots die Christus is. Uiteindelijk worden wij – wie we ook zijn – afgerekend
op gehoorzaamheid. Er zijn mensen die door de Geest van Christus wonderen doen maar de
gehoorzaamheid in hun leven is ver te zoeken. Tegen dit soort mensen – die zich als christen
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voordoen – zal Jezus bij het oordeel zeggen dat ‘Hij hen nooit gekend heeft.’ Mattheus 7:21-23 Niet
ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil
doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere,
hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam
veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de
wetteloosheid werkt! Wij moeten dit tegen elkaar zeggen. Juist als er enige liefde is voor de ander,
moeten we dit blijven communiceren.

Uiteindelijk worden wij – wie we ook zijn – afgerekend op gehoorzaamheid.

Als God zegt dat het oordeel komt over wie Hem ongehoorzaam is, dan komt dat oordeel.
Het is hard tegen hard. De inwoners van Jeruzalem tillen er niet zo zwaar aan. Ze blijven vertrouwen
dat Jeruzalem en de tempel de ups en downs van de tijden wel zullen doorstaan. Ze hebben Gods
beloftes. Verder kunnen ze zich niet voorstellen dat God Jeruzalem zal aanpakken omdat Hij daar Zelf
woont. Maar God zegt dat het vertrouwen van de Jeruzalemmers nergens op gebaseerd is. Alles
staat of valt met de gehoorzaamheid van Gods volk. En juist die gehoorzaamheid is ver te zoeken,
sterker wat God aantreft is overtreding van de geboden. Men slaat God midden in Zijn gezicht door
met het hele gezin toegewijd andere goden achterna te huppelen en dan hebben we het nog niet
over de kinderoffers. De HEERE vraagt Zich in goede gemoede af hoe ze daar bij komen dat God de
plaats waar Hij woont nooit zal verwoesten. Want dit is al eerder gebeurd. Jeremia 7:12 Want ga
toch naar Mijn plaats die in Silo was, daar waar Ik vroeger Mijn Naam heb laten wonen, en zie wat Ik
daarmee gedaan heb vanwege de slechtheid van Mijn volk Israël. En dan volgt er een geschiedenis
over Silo. Deze geschiedenis is vermoedelijk redelijk nieuw voor ons. Wisten wij dit? Dat God eerder
– voordat Hij in Jeruzalem woonde – in Silo Zijn domicilie had? Toch – als u de Bijbelse gegevens
natrekt – klopt het verhaal natuurlijk wel. Wat is het geval? Toen het volk Israël het beloofde land
binnenviel werd de tabernakel = ontmoetingstent opgezet in Silo. Silo lag zo’n 50 km ten Noorden
van Jebus (=Jeruzalem). Silo lag in het hart van de stam Efraïm. En dat is niet toevallig. Efraïm was –
met Manasse – de zoon van Jozef. Beiden kregen een royale plaats aangewezen in het pas veroverde
land. De stam Manasse kwam noordelijk van Efraïm te wonen aan deze kant van de Jordaan en aan
de overzijde. In de voorgeschiedenis – bij de zegen van Jakob om precies te zijn – was duidelijk
geworden dat God Efraïm verkoos boven Manasse. Genesis 48. We doen er goed aan ons te
bedenken dat de plaats die Juda naderhand kreeg, daarvóór werd ingenomen door Efraïm.
Aanvankelijk lag de focus van de HEERE dus op Efraïm als leidinggevende stam en de plaats waar God
woonde was Silo, de centrale stad in het stamgebied van Efraïm. We lezen in Jozua 18:1 Vervolgens
verzamelde zich heel de gemeenschap van de Israëlieten in Silo, en zij zetten daar de tent van
ontmoeting op, nadat het land aan hen onderworpen was.
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Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar Ik Mijn Naam vroeger liet wonen.

Vergeet niet dat de HEERE eerder Silo heeft laten verwoesten.
We kennen Silo beter dan we denken. In Silo speelt een bekende geschiedenis in het begin van het
Samuelboek. Eli was hogepriester in Silo. Hanna de moeder van Samuel ging naar Silo om te bidden.
1 Samuel 1:1-3 Er was een man uit Ramathaïm-Zofim, uit het bergland van Efraïm, en zijn naam was
Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf, een Efrathiet.
En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu
had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit
om zich in Silo voor de HEERE van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren
de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de HEERE. Op een gegeven moment ontstaat er
een oorlog met de Filistijnen. 1 Samuel 4. De legers van Israël en de Filistijnen staan tegenover
elkaar. Dan besluit men om de ark van God (= de troon van God) binnen de legers te halen. Hofni en
Pinehas werken hier als priesters aan mee. De Filistijnen zijn aanvankelijk zeer onder de indruk maar
zetten alles op alles. Ze winnen de slag en krijgen de ark van God in handen en nemen die mee naar
het Filistijnse land. Dit is het einde van de tabernakel in Silo. Psalm 78 vertelt de achterliggende
reden van de verwoesting van Silo. Psalm 78:56-60 Maar zij stelden God, de Allerhoogste, op de proef
en tergden Hem, en namen Zijn getuigenissen niet in acht. Zij werden afkerig en handelden
trouweloos, zoals hun vaders, zij keerden zich om als een bedrieglijke boog. Zij verwekten Hem tot
toorn door hun offerhoogten, verwekten Hem tot na-ijver door hun afgodsbeelden. God hoorde het
en werd verbolgen, Hij verachtte Israël zeer. Daarom verliet Hij de tabernakel te Silo, de tent waarin
Hij woonde onder de mensen. De eerstvolgende stap met de ark in het Filistijnse land wordt gezet
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door David die de ark naar Jeruzalem brengt. In Psalm 78 zijn we er getuige van dat God Die
aanvankelijk voor Efraïm had gekozen, Zijn uiteindelijke keus laat vallen op Juda en David en
Jeruzalem als de plaats om Zijn Naam te laten wonen. Psalm 78:67-70 Hij verwierp de tent van Jozef,
de stam Efraïm verkoos Hij niet. Maar Hij verkoos de stam Juda, de berg Sion, die Hij liefhad. Hij
bouwde Zijn heiligdom, als hoogten, en vast als de aarde, die Hij voor eeuwig grondvestte. Hij verkoos
Zijn dienaar David en haalde hem bij de schaapskooien vandaan. Of wij ons hiervan nu zo sterk
bewust waren of niet, doet niet ter zake. Feit is dat zich eerder een situatie had voorgedaan dat God
ergens Zijn domicilie had gekozen. Maar God had Zijn woonplaats laten vernietigen en verlaten op
het moment toen dat volk, die stam Hem de rug had toegekeerd. ‘Een schip op het strand is een
baken in zee’, zegt het spreekwoord. Jeruzalem kon weten dat God Zijn eigen stad kon verwoesten
en verlaten, maar het ziet er naar uit dat ze zich er weinig van aantrekken.
Paleis van koning David

Het bloed van het offer bedekt onze zonden volledig. Is dat zo?
Wat is het nu; Wet of Evangelie? Genade of gehoorzaamheid? Dat is altijd de vraag geweest. Dat was
in de tijd van het Oude Testament zo. Het is in de tijd van het Nieuwe Testament niet anders. Voor
het gevoel van de Judeeërs ligt het duidelijk. Wij zijn zondaars maar het bloed van het offer bedekt
onze zonden volledig. Daarom zijn ze in feeststemming wanneer ze in de tempel komen. Het maakt
feitelijk niet uit wat ze op hun kerfstok hebben. Ze gaan offeren en dan is alles weer vergeven en
vergeten. Dat denken ze. Maar God staat daar blijkbaar heel anders in. God zegt: ‘Ja dat zou wel heel
makkelijk zijn. Je doet alles wat God verbiedt en vervolgens kom je hier in de tempel en dan breng je
een offer en daarmee zou het allemaal weer goed zijn. Vergeet het maar. Zo gemakkelijk kom je er
niet van af.’ God doet er nog een schepje bovenop. De HEERE zegt dat Hij het nooit over offers heeft
gehad. God heeft het alleen over gehoorzaamheid gehad. ‘Van wie ze het hebben – dat idee van het
offeren – hebben ze het, maar niet van Mij’, zegt God. Letterlijk zegt de HEERE in Jeremia 7:22,23
Want Ik heb met uw vaderen op de dag dat Ik hen uit het land Egypte leidde, niet gesproken en hun
evenmin iets geboden over zaken die betrekking hebben op brandoffers en slachtoffers. Maar deze
zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een
volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. Hoe zit dat nou? Heeft
God niet zelf de dienst van de verzoening ingesteld? Inderdaad Exodus 25:8 En zij moeten voor Mij
een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen. De HEERE heeft de tabernakel laten
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bouwen door Mozes. Heeft Hij niet Zelf de regels voor de offers – die zijn opgetekend in het boek
Leviticus – gegeven? Dat is waar, maar ‘gehoorzaamheid is beter dan het brengen van offers.’

Het offeraltaar bij de tempel in Jeruzalem
Het Oude Verbond is gesloten op grond van de tien geboden.
Het volk hamert op het aanbeeld van de offers en de verzoening die daarmee gepaard zou gaan. Als
God ook met één woord moet gaan spreken dan noemt Hij de gehoorzaamheid. Laten we eerlijk zijn.
Het Oude Verbond is gesloten op grond van de tien woorden. Exodus 20 en 34. Het zijn de tien
geboden waarvan Israël heeft gezegd: ‘Alles wat God van ons vraagt, dat zullen wij doen.’ Exodus
24:7 Het zijn die geboden die God persoonlijk schreef op twee stenen platen die in de ark van het
verbond onder het verzoendeksel werden bewaard. Zeker, het brengen van offers en het altaar is
vanaf het begin onlosmakelijk verbonden geweest met dit verbond. Kijk bijvoorbeeld naar de
verbondssluiting Exodus 24:5-8 En hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. Die
brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de HEERE, te weten jonge stieren. Mozes nam de
helft van het bloed en deed dat in de schalen, en de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar.
Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden: Alles wat de
HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed,
sprenkelde het op het volk en zei: Zie, dit is het bloed van het verbond dat de HEERE met u gesloten
heeft op grond van al die woorden. Het altaar en het brengen van offers is vanaf het begin verbonden
met dit verbond, maar het verbond werd gesloten op grond van al deze woorden. Dat is wat wij
begrijpen als we de wet uit Gods eigen mond horen vanaf de berg Sinaï. Toen sprak God al deze
woorden. En dat is wat God in Jeremia nog eens met zoveel woorden bevestigt. Het ging en het gaat
om gehoorzaamheid. Daarmee staat of valt het Verbond. Het bloed heeft dit verbond bekrachtigd.
Het bloed van het offer ter verzoening van de zonden kan de zonde bedekken en ruimte maken voor
een nieuwe gehoorzaamheid. Daar komt het op aan: Gehoorzaamheid. Maar de genade dan? Gods
genade is de drager van de gehoorzaamheid. Op hetzelfde moment waarop God Zijn hand over Zijn
hart strijkt en toezegt persoonlijk met het volk verder te trekken, wil Mozes God zien. Ieder begrijpt
waarom dit het moment is waarop Mozes Gods Gezicht wil zien. Het is namelijk het moment waarop
Mozes Gods genade ziet als God besluit – ondanks de zonde van het volk – toch met Zijn volk mee op
te trekken naar het beloofde land. ‘Genade’, zal iemand zeggen. Zeker. Maar gehoorzaamheid is het
doel van het Verbond al wordt het gedragen door Gods genade. Je merkt dat ook als God Zijn Naam
aan Mozes bekend maakt. Toen en op die manier liet God Zijn Gezicht zien, zou je kunnen zeggen.
Exodus 34:6,7 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en
genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan
duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor
onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot
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in het derde en vierde geslacht. Genade is de weg tot gehoorzaamheid. Het doel is gehoorzaamheid.
Ook de straffen dienen dit doel.

Genade en straf dienen om het doel – de gehoorzaamheid aan God – te bereiken.
God laat niet alles onbestraft, zegt Hij. Inderdaad als straf helpt om tot gehoorzaamheid te komen,
volgt ook straf. Voor iemand als koning David – van wie we de zonden beter kennen dan van wie ook
– heeft het offer en de verzoening grote betekenis gehad. Het offer en de verzoening brengen hem in
een herstelde relatie met God. Gods genade dringt hem tot een nieuwe gehoorzaamheid. In Psalm 51
zijn we getuige van een diep berouw bij David en een groot schuldbesef na zijn zonde met Bathseba
en Uria. Daar geeft hij ook te kennen wat doorslaggevend is bij de verzoening namelijk oprecht
berouw. Psalm 51:18,19 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in
brandoffers schept U geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en
verslagen hart zult U, o God, niet verachten. Ook hier zie je een blijkbaar Bijbelse manier van spreken.
Wij zouden zeggen: ‘U heeft liever dat ik echt berouw heb dan dat ik een offer breng.’ David
suggereert echter dat God helemaal niets moet hebben van offers, terwijl hij bijvoorbeeld bij een
andere zonde (David telde de menskracht van zijn leger) de koeien en het landje van de boer Arauna
heeft opgekocht om als offer aan God te brengen voor zijn zonden. 2 Samuel 24:16-24. De dorsvloer
van Arauna = Ornan werd NB de plaats waar later de tempel van God werd gebouwd. 2 Kronieken 3:1
Toen begon Salomo het huis van de HEERE te bouwen, in Jeruzalem, op de berg Moria, waar de
HEERE aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David bepaald had, op de dorsvloer van
Ornan, de Jebusiet. De HEERE heeft zeer bewust en zorgvuldig de plek voor de tempel bepaald in
Jeruzalem op de berg Moria waar Abraham zijn zoon Izaäk moest offeren en waar David een offer
bracht voor zijn zonden. Bij de verzoening die David ten deel gevallen is bij deze beide zonden merkt
de opmerkzame Bijbellezer op dat God de man naar Zijn hart ook vrij hard gestraft heeft. Het zoontje
van Bathseba overleed en de zonde tegen het zesde en zevende gebod – waar David zich schuldig
aan had gemaakt – vrat door in de volgende generatie van de Koninklijke familie van David. Bij de
andere zonde – die van de volkstelling – kwam een ziekte als plaag over heel het volk totdat God het
een halt toeriep. Er is verzoening bij God maar onze zonden hebben ook consequenties. Dat brengt
ons – als het goed is – tot een dieper ontzag voor God, oprechte bekering en een nieuwe
gehoorzaamheid. Zo bidt David in Psalm 19 of God hem voor grote zonden wil bewaren. Psalm 19:14
Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en
vrij van grote overtreding. Psalm 19 is een vrucht van verzoening en straf. Inmiddels weet David
blijkbaar dat je als mens hele gekke dingen kunt doen en dat het beter is om daarvan gevrijwaard te
blijven. Ook Psalm 130 maakt duidelijk dat het menselijk antwoord op de vergeving – als het goed is

14
– een groei in ontzag voor de HEER genereert. Psalm 130:3,4 Als U, HEERE, op de ongerechtigheden
let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.

Brandoffer en vredeoffer
Het zondoffer was een brandoffer. Dit is het enige offer dat volledig in rook en vuur opgaat. In de
Griekse vertaling van het Hebreeuws is er dan sprake van een Holocaust. (= volledige verbranding)
Het is inderdaad de term die in WOII de poging van Hitler om de het Joodse volk volledig te
vernietigen, is gaan aanduiden. Schokkend! Er waren trouwens veel offers. De meeste van de offers
(het vlees, de wijn, het meel) waren voor een deel voor de priesters en de Levieten. Dat wat niet als
spijze kon dienen werd als offer gebracht; de rest van de koe en de wijn en het brood was voor de
priesterfamilie. Bij het vredeoffer lag het nog iets anders. Dit was niet voor de priester, maar voor de
degene die offerde. Het vredeoffer werd voor een deel geofferd en voor de rest gegeten door de
familie die het offer bracht. Zij brachten het in de tent van de ontmoeting zoals de tabernakel in het
begin heette. Zo ervoeren zij de gemeenschap met God in het samen als familie eten van wat aan
God gewijd was. Het Paaslam kun je zien als zo’n vredeoffer. Het werd geofferd aan God maar
gegeten in familiekring waarbinnen de uittocht uit Egypte werd herdacht. Dankzij het bloed van het
lam was het gezin gered. Door samen te eten en te gedenken ervoer men een diepe verbondenheid
dankzij de redding door God. Het Heilig Avondmaal is afgeleid van de Paschaviering. De Heere Jezus
betrok het brood en de wijn – als eten en drinken aan dezelfde Paastafel – op Zijn lichaam en bloed.
Dankzij het offer van het leven van de Heere Jezus Christus vieren wij de redding van ons leven.

God heeft eigenlijk niet veel belang bij offers.
Het is vervelend om te zeggen maar het brengen van offers aan God is in Israël veranderd sinds men
ook offers aan andere goden is gaan brengen. We hebben al eerder gezien wat de reden was
waarom het volk Israël andere goden achterna ging lopen. Dat deed men omdat men van die goden
de voorspoed en vruchtbaarheid en het geluk verwachtte die ze – voor huh gevoel – van God niet
kregen. Als ze terugkeren tot God is hun houding aangetast door die andere manier van denken. Men
keert terug tot de God van Israël omdat men denkt voor elkaar te krijgen wat op een andere manier
niet lukte. Het werd voor-wat-hoort-wat. Daar komt nog iets bij. De dienst aan andere goden had ook
de offerdienst van Israël geïnfecteerd. De godsdienstwetenschap heeft een term voor de manier
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waarop in veel godsdiensten tegen het brengen van offers wordt aangekeken. De term is: do ut des.
In goed Nederlands: ‘Ik geef opdat Gij geeft.’ Je geeft – met andere woorden – iets aan God in de
hoop er iets voor terug te ontvangen. Dat idee werkt een offerpraktijk in de hand waarbij men hoe
langer hoe meer geeft. Men brengt geen twee offers maar tien in de hoop God extra gunstig te
stemmen. Men brengt niet langer een dier, maar offert zijn kind om bij God gedaan te krijgen wat
niet lukt op een andere manier. Iets van waar we het nu over hebben wordt voelbaar in Micha 6:6-8
Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik Hem tegemoet gaan
met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden rammen, in
tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn
moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat
vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te
wandelen met uw God. Juist die andere – die do-ut-des mentaliteit die God onder Zijn volk aantreft –
maakt dat God zegt ‘dat Hij nooit om offers gevraagd heeft.’ God bedoelt, nooit op die manier. Nooit
met die gedachte. Een offer is – als we bijvoorbeeld naar Psalm 51 kijken – een manier om de
dankbaarheid en de toewijding aan God tot uitdrukking te brengen. Het ging ten diepste niet om het
offer maar om het hart van de offeraar. Nu dit veranderd is, zegt God: ‘Eet die offers zelf maar op.’
De HEERE is er niet langer van gediend. En als je ziet wat Israël doet – in Tofet met zijn kinderoffers –
dan begrijp je dat maar al te goed. God laat via de profeet Jeremia weten dat Israël de brandoffers –
die voor de verzoening van de zonden bedoeld waren – ook maar moet betrekken bij de vredeoffers.
Laten ze die ook zelf maar opeten. God had er geen belangstelling meer voor. Jeremia 7:21 Zo zegt
de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Voeg uw brandoffers toe aan uw slachtoffers, eet
vlees.
Kinderoffers

God is geduldig maar er zijn zaken waar Hij niet over heen kan stappen.
God is echt aangedaan door wat hij ziet. Kinderen die hout sprokkelen. Moeders die koeken bakken
en vaders die het vuur van het offer opstoken en dat allemaal voor de koningin van de hemel. Het is
een liefelijk tafereeltje van een gezin waarvan man en vrouw en kinderen allemaal bezig zijn voor
eenzelfde doel. Het steekt de HEERE dat het niet is voor de dienst aan Hem. De liefde en de
toewijding en de gezamenlijke inzet is bestemd voor de koningin van de hemel. De koningin van de
hemel daar zijn ze in Israël – maar ook bij andere volken – blijkbaar nogal gek op. De koningin van de
hemel komt onder allerlei namen voor zoals Isjtar, Astarte, de Griekse godin Aphrodite en de
Romeinse godin Venus. Jeremia 7:18 De kinderen sprokkelen hout, de vaders steken het vuur aan en
de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. Zij gieten
plengoffers uit voor andere goden, zodat zij Mij tot toorn verwekken. Ze krenken God ermee. Ze

16
maken Hem jaloers. Ze maken Hem beschaamd. Het is eigenlijk te gek voor woorden. ‘Ze maken
zichzelf beschaamd’, zegt God. Dat is waar, al zijn ze zich van geen schaamte bewust. Ze zien niet wat
er fout aan is. Toen ze na de verwoesting van Jeruzalem met Jeremia naar Egypte gevlucht waren,
bestonden enkele Joodse vrouwen het om te zeggen dat ze alle ellende te wijten hadden aan het feit
dat ze de koningin van de hemel geen offers meer brachten. Jeremia 44:15-18
Tot op dat moment heeft God het misschien wel weten te waarderen dat Jeremia voor dit volk bad,
maar nu mag hij daar van God ook wel mee ophouden. Het is schokkend wat de HEERE aan zijn
profeet laat zien. Het grieft de HEERE tot in het diepst van zijn hart. God heeft ook gevoel. Het speelt
ook in andere boeken. Het gebed van de profeet voor Israël is normaal meer dan welkom en wordt
vaak verhoord, maar soms wordt het irritant als het volk zijn God namelijk op het hart trapt. Jeremia
7:16,17 En u, bid niet voor dit volk, hef voor hen geen geroep of gebed aan, dring niet bij Mij aan,
want Ik zal niet naar u luisteren. Ziet u niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van
Jeruzalem? Gods voornemen staat vast. God heeft het helemaal gehad met Zijn volk. Hij was het Die
dit volk gemaakt heeft tot wat het was. Hij was het Die het land zegende met dieren en planten,
gewassen en oogsten, zonneschijn en regen op zijn tijd. En wie wordt er voor gedankt? De koningin
van de hemel. Jeremia 7:20 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Mijn toorn en grimmigheid zullen
uitgegoten worden over deze plaats, over de mensen en over de dieren, over de bomen op het veld en
over de vruchten van het land. Die zullen branden en niet geblust worden.
Bid niet voor dit volk

Er zijn zaken die de HEER niet kan verdragen.
Er is nog iets wat de HEERE geweldig dwarszit en dat is het Hinnomdal. Ook dit is zo goed
voorstelbaar. God heeft de dienst der verzoening ingesteld. Dierenoffers maar ook graan- en wijn- en
vredeoffers om de verbondenheid van God met Zijn volk te vieren en om de zonden te verzoenen.
Het is zeker waar dat men bij de grote gebeurtenissen – bijvoorbeeld de inwijding van de tempel (1
Koningen 8) – de eer voor God tot uitdrukking bracht door een grote hoeveelheid offers. Het grote
aantal offers was een vorm van erkenning. Van dankbaarheid ook. Ik geloof niet dat de HEERE daar
bezwaar tegen maakte. Maar die extremen waar het volk in de religie altijd weer toe neigt. Het idee
waarmee men behept raakt dat men namelijk met de offers God op andere gedachten zou kunnen
brengen. Lukt het niet met deze hoeveelheid offers dan doen we er nog een schepje bovenop. De
een brengt nog kostbaarder offers dan de ander. Totdat men een gebruik overneemt dat men bij de
Molochdienst had gezien namelijk dat mensen hun bloedeigen kind slachten en offeren. Dat
gebeurde in het dal Hinnom bij de Tofet het brandofferaltaar. De HEERE had daar een gruwelijke
hekel aan, vooral ook omdat men het wilde laten voorkomen dat God dit zelf had voorgeschreven.
Tot in het diepst van Gods ziel, dit is nooit bij Hem opgekomen. De HEERE mag dit van Abraham
gevraagd hebben – om zijn zoon Izaäk te offeren – maar feitelijk was dat een beproeving. God wilde
zien of Abraham Hem volkomen vertrouwde. Toen de HEERE dat had gezien, weerhield Hij door
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middel van een engel Abraham ervan om Izaäk te offeren. God voorzag NB zelf in een ram om te
offeren voor Abraham. Genesis 22 God zal nooit het offer vragen van een mens. God Zelf zal het offer
van Zijn Zoon brengen voor het leven van de mensen. Maar dat is met Jezus, Gods mens geworden
Zoon, Die er Zelf voor kiest om Zijn leven te geven om andere mensen te redden. Maar niet
andersom. God spreekt Zijn afschuw uit over de kinderoffers in Jeremia 7:31 En zij hebben de
hoogten van Tofet gebouwd, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters in het
vuur te verbranden. Dat heb Ik niet geboden en is niet in Mijn hart opgekomen. In een vorige preek
hebben we de lijn al doorgetrokken van het Hinnomdal naar het Gehenna – een woord dat hiervan
afgeleid is – en dat hel betekent. Het Hinnomdal – dat een vuilnisstortplaats is geworden om het
gebied voor altijd te verontreinigen – vertoonde later namelijk het beeld van de hel waar het vuur
altijd brandt en waar onkruid en ongedierte welig tieren. ‘Dat Hinnomdal, zegt Jeremia zal God
maken tot één grote begraafplaats voor al de doden die in Jeruzalem vallen. Het zal te klein zijn. De
opeengestapelde lijken zullen tot voedsel worden voor het gevogelte dat het vonnis van God
voltooit. Jeremia 7:32,33 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat het niet meer Tofet of
het dal Ben-Hinnom zal genoemd worden, maar Moorddal. Men zal in Tofet begraven, omdat er
nergens anders plaats zal zijn. De dode lichamen van dit volk zullen tot voedsel zijn voor de vogels in
de lucht en de dieren op de aarde, en niemand zal ze schrik aanjagen. Er zal verdriet zijn in plaats van
blijdschap, begrafenissen in plaats van huwelijken. Jeremia 7:34 En Ik zal uit de steden van Juda en uit
de straten van Jeruzalem de stem van de vreugde en de stem van de blijdschap, de stem van de
bruidegom en de stem van de bruid doen ophouden, want het land zal tot een verwoesting worden.
Hinnomdal

God heeft Zijn volk vaak genoeg gewaarschuwd door de profeten.
De reden voor het oordeel is duidelijk. Het volk van God weigert steevast om Hem te gehoorzamen.
Jeremia 7:23,24 Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God
zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.
Maar zij hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd, maar ze gingen in hun eigen opvattingen
voort overeenkomstig hun verharde, boosaardige hart. Zij gingen achterwaarts en niet voorwaarts.
Vanaf de woestijntijd heeft God altijd profeten gezonden om Zijn volk op te roepen tot bekering. God
heeft alles gedaan om hen te brengen op gedachten die hen tot vrede en welvaart zouden kunnen
brengen. Na Mozes kwam Jozua. Na Jozua kwamen de Rechters. De periode van de Richters duurde
zo’n 200 jaar. Telkens als er een nieuwe rechter kwam – zoals Gideon of Jefta of Simson – was er een
periode van relatieve rust en vrede. Maar de rechter was nog niet dood of men keerde zich opnieuw
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af van God. Toen de koningentijd aanbrak was daar Samuel om de koning op het rechte pad te
houden en Nathan en Elia en Elisa en Micha en Jesaja en Amos. ‘Enzovoorts’, zou je kunnen zeggen
want het hield niet op. Jeremia 7:25,26 Vanaf de dag dat uw vaderen uit het land Egypte vertrokken
zijn tot op deze dag, zond Ik elke dag, vroeg en laat al Mijn dienaren, de profeten, tot u. Uw vaderen
hebben echter niet naar Mij geluisterd en hebben hun oor niet geneigd. Zij waren halsstarrig en
maakten het erger dan hun vaderen. Aan God heeft het niet gelegen. Ook is de HEERE geduldig
genoeg geweest. Er kan maar een conclusie zijn en die moet Jeremia dan ook maar trekken. Jeremia
7:28 Zeg daarom tegen hen: Dit is het volk dat naar de stem van de HEERE, zijn God, niet luistert en
de vermaning niet aanvaardt. De waarheid is vergaan, zij is uit hun mond uitgeroeid. Het volk van
God is gewoon onverbeterlijk.
De tamme Olijfboom

