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Ik sta jullie terzijde … 
 
Liturgie: 
Ps.133:1 [Wiekslag] 
votum en groet 
Ps.147:1,7 
wetslezing  
NLB 723 Waar God de Heer zijn schreden zet (=Ld.305) 
gebed 
inleiding  
NLB 177:1,2,3 Daar komt de man uit Anatot (= Gz.31) 
lezen: Jeremia 30:1-17 

Hebreeën 4:9-16 
Opw.689 Spreek, o Heer door uw heilig woord 
preek Jer.30:11 Ik sta jullie terzijde … 
Ps.118:6,7 
gebed 
collecte 
NGK 167 Machtig God, sterke rots [Wiekslag] (=Gz.165) 
zegen Jakobszegen:  
Ps.133:3 (als amen) [Wiekslag] 
 
  



Gemeente van Jezus Christus, 

Verraden. Zo voelen de Koerden zich in Noord-Syrië. Amerika had beloofd hen te be-
schermen, maar trok zich terug en leverde hen over aan de Turken. Voor Europa hadden 
zij IS verslagen, maar Europa beloonde hen door tienduizenden krijgsgevangenen te 
weigeren. En nu worden ze letterlijk en figuurlijk in de rug aangevallen. En als die poli-
tieke protesten tegen het optreden van Turkije – slappe praat, krachteloze woorden, ze 
lachen erom. Verbitterd. Nooit meer zal een Koerd vertrouwen hebben in een belofte 
van Amerika. Nooit meer zullen zij een stap harder lopen voor Europese waarden van 
vrijheid en democratie. 
 
Verraden. Zo voelen de boeren zich door de overheid. Steeds weer geld geïnvesteerd om 
aan de alle bepalingen te voldoen. Vergunningen gekocht. En nu dreigt de stikstofruimte 
van hen afgepakt te worden en moeten er veel boerenbedrijven verdwijnen. En de ene 
politicus na de andere zegt dat hij zo trots is op de boeren en dat hij zich zal inzetten. 
Maar zijn het niet de politici die dit hebben laten ontstaan door struisvogelpolitiek en 
papieren handigheidjes? Al die woorden – ze lachen erom. Al dat papier - net zo krachte-
loos als een dranghek voor hun trekkers.  
 
Wat koop je voor een belofte? Wat heb je aan een mooie wens? Wat moet je met woor-
den als je toekomst bedreigd wordt?  
 
** 
 
‘Ik sta jullie terzijde…’ Dat zegt Jeremia tegen mensen die op het punt staan om in bal-
lingschap te gaan. Ze staan op de stations te wachten. Angstig. Niet vrijwillig, maar bij el-
kaar gedreven. Tot de veewagens arriveren. Huilende kinderen, wanhopige vrouwen, 
machteloze mannen. Afgevoerd naar een onbekende, maar allesbehalve rooskleurige 
toekomst. 
Nee, natuurlijk, zo ging het niet. Treinen en stations waren er nog niet. Maar wel waren 
hier mensen bij elkaar gedreven door de soldaten van koning Nebukadnessar van Babel. 
Al eerder was er een groep joden afgevoerd. Vooral de hooggeplaatsten en hoogopgelei-
den. En nu zijn zij aan de beurt. Hun huizen waren geplunderd, hun stad verbrand, hun 
tempel verwoest. Wat hadden zij nog te verwachten? Niets dan ellende, dwangarbeid, 
honger en de dood.  
 
Tot hen richt de profeet Jeremia zich: ‘Wees niet bang, mijn dienaar Jakob. heb geen 
angst, Israël, spreekt de Heer. Ik sta jullie terzijde…’  
 
Zouden zij er ook schamper om lachen? Wat koop je voor zo’n belofte! Hou toch je mond. 
Die God heeft zijn eigen huis laten verwoesten. Wat is dat voor God? Die God die zegt een 
eeuwig verbond met zijn volk gesloten te hebben. Waar was die God? Die God had toege-
zegd dat er altijd iemand op de koningstroon van David zou zitten? Waar is die God? Ze 
staan op het punt om uit het beloofde land gesleurd te worden. Verder bij God vandaan 
dan ze ooit geweest waren. En is het niet God zelf die hen die aandeed? Jeremia had het 
zo vaak gezegd: God zal jullie straffen voor jullie afgoderij en egoïsme. En nu zegt die-
zelfde Jeremia dat ze niet bang hoeven te zijn?  
 
Wat heb je aan beloften? Aan een toezegging van een profeet dat God met je meegaat en 
je eens weer zal bevrijden?  



 
Blijven de woorden van God niet vaak slechts woorden? Mooie woorden, lieve woorden, 
prachtige woorden, troostende woorden. Maar wat koop je ervoor? Hoe betrouwbaar is 
het? Wordt het waargemaakt? Volgen op de woorden ook daden? Het zijn toch mensen 
die zeggen dat God iets belooft, dat God bevrijdt en dat God zegent? Maar mensen zeggen 
zoveel. Is er wel een God die spreekt? Een God die handelt? Een God die aanwezig is? 
Waarom merken we dan zo weinig van Hem? Lijken je ervaringen zijn bestaan eerder 
tegen te spreken? 
 
** 
 
‘Ik sta jullie terzijde…’ Het is een belofte. Maar niet een goedkope. Geen vrome wens, 
krachteloze oppepper of goedbedoelde bemoediging, waardoor je alleen maar meer in 
de steek gelaten voelt.  
 
Want eerst zegt God: ‘Ik hoor geschreeuw van ontzetting, kreten van angst en paniek. Ik 
zie hoe de mannen zich net zo gedragen als vrouwen tijdens de bevalling. Ik hoor hoe ze 
kreunen en in elkaar krimpen. Overspoeld door pijn, zowel lichamelijk als mentaal.’ 
Het lijkt erop dat God dit niet alleen hoort omdat het er al is. Maar ook omdat God weet 
dat het gaat komen. Omdat Hij de dag ziet die in de toekomst ligt. Die pijn, die angst, dat 
lijden, die diepe wanhoop, die ongeneeslijke wonden in lijf en ziel. ‘Wee, die vreselijke 
dag kent zijn gelijke niet’, kondigt Jeremia aan.  
 
Daarom is het geen goedkoop woord. Want God neemt het lijden volstrekt serieus. Hij 
vertelt het eerlijke verhaal. Jeremia zegt niet – zoals de valse profeten in zijn tijd: ‘Het zal 
allemaal wel meevallen. Het loopt niet zo’n vaart. Als de nood het hoogst is, is de redding 
nabij. God zal echt zijn volk niet in de steek laten. Hij zal niet toelaten dat zijn stad en zijn 
tempel verwoest worden.’ Ze werden wel verwoest. En het zou nog erger worden.  
 
‘Maar er komt ook een dag’ zegt Jeremia namens God, ‘dat Ik het juk breek. Dat ik jullie 
bevrijd. Er komt een dag dat mijn volk terugkeert. Een dag dat ik de wonden zal helen. 
Wees niet bang, ik sta jullie terzijde…’ 
 
Gods beloften zijn geen vrome wensen. Ze voorkomen geen pijn, stoppen de afbraak 
niet. Ze vormen geen doekje tegen het bloeden of een pantser tegen slagen. Nee, God 
weet hoe het is en wat er komt. En omdat God het eerlijke verhaal vertelt, wordt zijn be-
lofte zo krachtig. ‘Ik weet wat er komt. Het wordt erg. Ik heb gezien wat je te wachten 
staat. Dat wil je niet weten. Misschien overleef je het niet. Ik hou het niet tegen. Maar je 
gaat niet alleen. Ik sta je terzijde. En weet dat ik je uiteindelijk zal redden.’ 
 
Jeremia wist zelf wat het was. Toen hij werd geroepen als profeet was hij begin twintig. 
Hij kreeg een heftige opdracht en schrok daarvoor terug. ‘Wees niet bang, want Ik sta je 
terzijde’, had God ook tegen hem gezegd. In zijn leven had deze profeet gemerkt dat 
Gods ondersteuning niet betekent dat hij een gemakkelijk, fijn en rustig leventje zou krij-
gen. Integendeel: hij werd veracht, bedreigd, geweigerd, verraden en gevangen gezet. En 
toch wist hij zich beschermd en geroepen door God. Daaraan hield hij vast. Dat gaf hem 
hoop, geloof en liefde. 
 



Met die ervaring werd Jeremia tot een levende getuige van zijn profetische boodschap. 
‘Ik ben zelf een overlevende. Ik heb barre tijden meegemaakt. Onmenselijk leed. En 
daarin ervaren dat Gods Woord leven geeft. Dat Gods belofte uitzicht geeft. Zo geldt het 
ook voor jullie. Er komen barre tijden aan. God weet dat. God ziet dat. En God zegt dat. 
Het eerlijke verhaal. Daarom heeft het kracht als Hij bij voorbaat erbij zegt: ‘En toch is 
dit niet het einde. Jullie gaat met mijn belofte op zak. Ik laat jullie niet in de steek. Ik ga 
met jullie mee. Ik sta jullie terzijde.’ 
 
**  
 
Komen er barre tijden aan? Voor ons? Is dat het eerlijke verhaal, dat ik moet vertellen? 
Nee, ik heb niet een openbaring van God gekregen, zoals Jeremia die had. Ik kan niet 
concreet aangeven hoe het verder gaat in het Midden-Oosten, in China, in Rusland, In de 
Verenigde Staten, in Europa, zoals Jeremia dat moest aankondigen voor de volken in zijn 
dagen. Ik heb geen inzage gekregen in de ontwikkelingen. Hoe het verder gaat met de 
schepping en het klimaat, met het stikstof en het fijnstof, met de vluchtelingen en de 
voedseltekorten. Ik durf niet te zeggen of de mensen in Nederland liever en socialer voor 
elkaar worden, of juist nog harder en egoïstischer. Ik weet niet of de eerbied voor God 
weer terugkomt, of dat het geloof nog verder wordt uitgehold door welvaart, stress en 
gemakzucht. Ik weet niet of kerkelijke verdeeldheid zal afnemen of zal toenemen. 
 
En toch, als ik de Bijbel lees, weet ik het dan echt niet? Heeft God niet gezegd dat de wet-
teloosheid toeneemt? Met alle liefdeloosheid en onrecht dat daarvan het gevolg is? Heeft 
God niet gezegd dat rampen de aarde zullen treffen, dat oorlogen intenser zullen wor-
den? Het hoort bij het eerlijke verhaal, dat in de kerk ook verteld wordt, zoals het ook in 
de Bijbel staat.  
 
Trouwens, we weten dat ook wel. Toen ik aan jongeren vroeg hoe ze de toekomst zagen, 
noemde 80% dat ze verwachten dat de huidige welvaart niet op dit peil zou blijven, 
maar dat ze in hun leven te maken zouden krijgen met water- en voedselproblemen. En 
70% hield er rekening mee, dat er een nieuwe wereldoorlog zou kunnen komen. Ik weet 
dat niet, maar ik vind het wel realistisch en bijbels om te beseffen dat het hier op aarde 
geen paradijs gaat worden. Niet om daardoor verlamd en passief alles maar te laten ge-
beuren. Zeker niet! Jeremia riep op om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en 
voor elkaar. Maar wel vanuit een reële verwachting. En met God!  
 
God zegt niet dat afbraak en lijden aan onze deur voorbij gaan. Dat maakt zijn belofte zo 
krachtig. Midden in de gebroken en zieke werkelijkheid. ‘Ik weet wat er komt. Ik zie wat 
er gaat gebeuren. Wees niet bang, ik sta jullie terzijde. Jullie gaan met mijn belofte op 
zak. Waar je ook bent, wat er ook gebeurt, Ik ben erbij!’  
 
** 
 
Maar kan God dat allemaal niet tegenhouden dan? Kan Hij zijn kinderen niet bewaren 
voor ongelukken? Kan Hij de wereld niet bewaren voor oorlog en terreur? Kan hij de 
schepping niet beschermen tegen uitputting en ontwrichting? Waarom gaat het maar 
door en wordt het steeds erger? 
 



Ja, ik geloof dat God dat kan tegenhouden. Zou Hij die de wereld gemaakt heeft, de we-
reld niet kunnen redden? Zou Hij die de mens geschapen heeft, de mens niet kunnen bij-
sturen? Ja, ik geloof dat God dat kan. En dan wordt de vraag belangrijk: waarom doet Hij 
dat dan niet?  
 
Het moeilijkste antwoord komt juist van Jeremia. Tegen de joden moest hij zeggen: ‘Het 
is God die jullie dit aandoet. Het is de straf die God aan jullie voltrekt. Vanwege de groei-
ende goddeloosheid en afgoderij, die zich langzaam maar zeker hebben ontwikkeld. In 
de loop van twee-, driehonderd jaar. Vanwege alle onrecht in jullie samenleving dat 
zwakken, ouderen en vreemdelingen steeds meer wordt aangedaan. Vanwege jullie ego-
istische en respectloze manier van omgaan met Gods regels, die Hij heeft gegeven.’ 
 
Het lijden en de afbraak die Jeremia voorzegt, komt uit de hand van God. Het is zijn oor-
deel. Zoals ook de afbraak en het lijden in onze wereld voortkomt uit Gods oordeel over 
de zonden van de mensheid. Niet dat jouw ziekte direct te verbinden is aan een zonde 
die jij zou hebben gedaan. Of dat jouw probleem je eigen schuld is. Maar wel dat wij met 
elkaar de schuld dragen voor het oordeel van God. 
 
Zo krijgt Gods belofte nog een veel diepere klank. ‘Wees niet bang, want ik sta jullie ter-
zijde. Ik weet wat er komt. Het is zelfs mijn werk, mijn oordeel. Over het kwaad dat men-
sen doen, het onrecht dat ik zie en voel, de afgoderij die steeds meer toeneemt. Dat kan 
ik niet laten passeren, omdat de wereld mij lief is. Het zal ook aan jouw deur niet voorbij 
gaan. En mogelijk ook jou persoonlijk raken. Maar vergeet nooit: Ik sta je terzijde! Ik ga 
met je mee. De afbraak in, het lijden door, zelfs het graf in. Ik laat je niet los. Na de af-
braak komt de opbouw. Na het lijden komt de genezing. Na de slavernij komt de vrijheid. 
Na de ballingschap komt de terugkeer. Na de oorlog komt de vrede. Na het graf komt de 
opstanding. Na het oordeel komt de glorie.’ 
 
** 
 
‘Ik sta jullie terzijde.’ Jeremia had deze boodschap van hoop. Voor de joden die klaar-
stonden om afgevoerd te worden. Een krachtige belofte uit de mond van God, die weet 
wat eraan komt en ziet wat gebeuren gaat. Een sterk genadewoord uit de mond van de 
Heer, die het oordeel voltrekt en tegelijk de mensen door het oordeel heen trekt. 
 
‘Ik sta jullie terzijde. Ik zal jullie helpen. Ik ga jullie bevrijden. Ik zal de ongeneeslijke 
wonden helen.’ Dat zijn geen Trumpiaanse beloften. Grote woorden, die morgen weer 
anders klinken. Het zijn geen overheidstoezeggingen. Die er op papier mooi uitzien, 
maar in de praktijk niet worden waargemaakt. Het zijn goddelijke beloften.  
 
‘Ik sta jullie terzijde. Ik zal jullie niet in de steek laten.’ Jeremia kon het weten. Hij was 
een levend voorbeeld dat God kracht geeft om door het lijden heen te komen. Israël kon 
het weten. Omdat God in de geschiedenis zo vaak zijn trouw en zijn kracht had ervaren. 
Wij kunnen het weten. Omdat de door Jeremia aangekondigde terugkeer van de joden 
ook is gebeurd. Omdat de eredienst weer op gang is gebracht. Omdat de aangekondigde 
vrijheid een eeuwige vrijheid is geworden onder de grote Zoon van David. Omdat het ko-
ninkrijk van God is begonnen. En wij daarin binnengebracht zijn door Jezus Christus. 
 



Het zijn geen vrome wensen, maar goddelijke beloften. Niet voor niets moest Jeremia ze 
niet alleen uitspreken, maar ook opschrijven. Als een houvast voor volgende generaties. 
Want deze belofte – die hebben Gods kinderen nodig. In alle eeuwen. Op alle plaatsen. 
 
**  
 
Wat kun je ermee? Wat doet het met je? ‘Ik zal jullie terzijde staan’? Jeremia trekt drie 
conclusies en die zijn concreet genoeg, volgens mij. 
 
Jeremia zegt (vs.10): Wees dus niet bang. Laat angst niet je raadgever zijn. Laat je niet 
leiden door bezorgdheid, maar leef met Gods belofte. Blijf binnen de cirkel van je hoge-
priester. Zoek God voor je redding. Maak werk van je dienst aan de Heer. En weet je vei-
lig bij de troon van Gods genade. Er komt een andere tijd. Er wacht een vrederijk. Neem 
die toezegging mee, ook als de toekomst onzeker en donker is. Als er afbraak en lijden 
wacht. Voor jou persoonlijk of voor ons samen of voor heel ons land. Wees niet bang. 
 
Jeremia zegt (vs.15): Neem verantwoordelijkheid. Ook in barre tijden. Blijf niet klagen 
als het kwaad je treft. Besef: ook ik heb geen recht op gezondheid en geluk. Ook in mijn 
leven vindt God genoeg reden om mij te veroordelen. Waarom zou het kwaad hem wel 
treffen en mij niet? Kom, laat ik doen wat goed is. Mij ervoor inspannen om trouw te zijn, 
recht te doen en te wandelen op Gods weg. Als het kwaad je treft, keer je dan tot God. 
Nederig en met gebed om vergeving en vernieuwing. En sta weer op om verantwoorde-
lijkheid te nemen. Voor jezelf en voor anderen. Voor kerk, schepping en wereld. 
 
Jeremia zegt (vs.9): Geniet van je vrijheid. Ik zal ze bevrijden en dan zullen ze mij, de 
Heer hun God dienen. En David, de koning die ik over hen heb aangesteld, profeteert Je-
remia. Dat is de vreugde van de bevrijding. Dat je je Heer kunt dienen. Met alles wat je 
hebt en bent. In mooie en in moeilijke omstandigheden. In rijkdom en armoede. In ge-
zondheid en ziekte. Omdat er vrede is in je hart en leven. Je lééft! Omdat God je terzijde 
staat. Geniet van je vrijheid. 
 
‘Ik sta jullie terzijde.’ Drie conclusies trekt Jeremia uit die goddelijke toezegging. En 
daarmee heb ik mijn handen rijk gevuld. Wees dus niet bang. Neem verantwoordelijk-
heid, ook in de moeilijke dagen. En geniet van je vrijheid. Want de Heer gaat met je mee. 
Hij staat je terzijde. 
 
Amen 
 
 
 


