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Gemeente van Christus, 
 
** Jezus leren kennen 
 
Rita en Marco zijn verliefd. Ze hebben al een poosje een relatie en willen elkaar beter 
leren kennen. Maar hoe doe je dat? Hebben jullie tips? Hoe zou je iemand beter kunnen 
leren kennen?  
Je kunt met elkaar praten. Dat kan niet ontbreken. En dan is het handig dat je leert 
vertellen wat je denkt en voelt, wat je meemaakt en wat je vindt. En het is ook handig dat 
je leert luisteren. En dat blijkt vaak een kunst op zich… 
Je kunt samen dingen ondernemen. Een dagje uit, een concert of een film, een avond 
karten of een spel doen. Je bent bij elkaar, maakt elkaar mee in hoe je reageert, hoe je 
communiceert. Soms verrassend, soms misschien ook wel eens vervreemdend… 
Je kunt naar elkaar kijken in verschillende situaties. Je ziet hem op zijn werk, je kijkt 
naar haar terwijl ze met vriendinnen praat. Je ziet hem onzeker worden als hij in de 
aandacht staat, je ziet haar balen als ze de wedstrijd verliest. 
Je kunt foto’s bekijken van vroeger. En naar de verhalen luisteren die erbij horen. Die 
zijn broers over hem vertellen. Die haar moeder zich nog weet te herinneren. Of je er 
altijd blij van wordt, weet ik niet. Maar je leert elkaar wel kennen. 
 
Er zijn nog veel meer manieren te bedenken. Ze helpen mee om elkaar beter te leren 
kennen. Zo verdiept zich je relatie. Als er liefde is, ben je niet snel uitgeleerd… 
 
 
Hoe zit het met het beter leren kennen van Jezus Christus? Aan de ene kant gaat dat 
anders dan tussen twee mensen. Jezus is in de hemel en wij op aarde. Dat vraagt om een 
ander soort communicatie. Aan de andere kant: Als er liefde is, ben je niet snel 
uitgeleerd… Je wilt hem toch wel graag beter leren kennen. Dat doe je bijvoorbeeld door 
naar de kerk te komen. Je te verdiepen in wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en doet, zijn 
woorden te bestuderen. Je kunt ook luisteren naar de mensen die Hem hebben gekend 
en het een en ander over Hem vertellen. En je kunt luisteren naar de mensen die zijn 
komst hebben aangekondigd. Dat is uniek aan Jezus Christus! Er zijn mensen die van 
tevoren hebben gezegd wat voor iemand Jezus zou zijn en waarvoor Hij zou komen. 
 
Dat gaan we vanmorgen doen. Door te luisteren naar wat de profeet Jeremia al over 
Jezus te vertellen heeft. Zeshonderd jaar voor Jezus op aarde kwam, wijst Jeremia ons al 
op hem. Nee, hij noemt de naam van Jezus niet. Hij heeft het over de Heerser, over de 
Telg uit de stam van David, over de vorst die door God zal worden aangesteld. Dat is zijn 
venster op de Verlosser. Zoals elke profeet ons door een eigen venster naar de Messias 
laat kijken. Dat venster wordt gevormd door de situatie waarin de profeet aan het werk 
was en waarin hij iets doorgeeft over de komende Redder. Maar je ziet ook dat elke 
profeet zijn eigen woorden kiest. Hij wordt met zijn persoonlijkheid en karakter door 
God ingeschakeld om iets te vertellen over degene die wij kennen als Jezus Christus. 
 
Als er liefde is, ben je niet snel uitgeleerd… Vanmorgen wil ik je graag door het venster 
van Jeremia laten kijken naar Jezus Christus, jouw Heer en mijn Heer. Om Hem nog beter 
te leren kennen! En misschien dingen van Jezus te ontdekken die je niet zo scherp voor 
ogen hebt. Om je verwachting van Hem te verdiepen. En je blijdschap in Hem! Als een 
bron van geloof, hoop en liefde in je leven. 



 
** 
Wat laat Jeremia ons zien over de komende Verlosser? Dat Hij een vorst zal zijn, een 
heerser die gerechtigheid brengt. Tegenover de corrupte leiders, die het volk voorgingen 
in frauderen, afpersen, liegen, stelen en uitbuiting van armen. Tegenover de slechte 
koningen, die hun dagen vulden met afgoderij, seksuele wellust, politieke spelletjes en 
minachting van het recht. Tja, en als de leiders zo zijn, dan wordt ook het volk zo. En 
ontstaat er een samenleving van egoïsme en angst, van onrecht en bedrog. Maar God zal 
een nieuwe heerser geven! Een vorst die zich wél zal bekommeren om zijn volk. Die het 
recht handhaaft, die God oprecht dient, die de vrede in de samenleving brengt. En als de 
koning zo is, wordt zijn volk op den duur ook zo. Ja toch? Als Jezus, onze koning, de 
vredevorst is, straalt dat af op zijn volk. Er zal een gemeenschap ontstaan waarin 
mensen elkaar recht doen, elkaar dienen en elkaar meenemen in de dienst aan God. Zorg 
dat die beweging door gaat! Let op Koning Jezus, leer van Hem en laat je door Hem 
regeren! Voor jezelf en met elkaar. Zo koning, zo onderdaan! Zo koning, zo volk! 
 
Wat zie je als je door het venster van Jeremia naar Jezus kijkt? Dat deze vorst de 
toestemming krijgt om te naderen tot God de HEER. De woorden die gebruikt worden, 
laten het beeld zien van het binnengaan in het allerheiligste van de tempel. Daar mocht 
geen koning binnengaan. Eigenlijk mocht daar geen enkel mens binnengaan. Alleen de 
hogepriester eens per jaar, na uitgebreide offers en met een schaal bloed in de hand. 
Niemand, die iets van Gods heiligheid beseft, waagt het ook om zelf te naderen tot God 
de HEER. Want hoe dichter je bij komt, hoe meer je je vuilheid beseft. Je onzuiverheid, je 
egocentrisme, je tekorten, de schade die je hebt veroorzaakt. Maar deze vorst krijgt 
toestemming en heeft vrijmoedigheid om te naderen tot God de HEER. Hij is koning en 
hogepriester ineen. Onze Heer Jezus Christus. Jouw Heer is toegelaten in de hemel, zit 
aan de rechterhand van God, staat bij de troon van Gods genade! Waar Hij is, mag jij 
komen! Ieder die Hem volgt en Hem dient. Die is welkom bij God de HEER. Wie je ook 
bent, wat je verhaal ook is. Laat Jezus jouw Heer zijn. En laat je door Hem meenemen tot 
Gods genade! 
 
** 
In de profetieën van Jeremia gaat het niet vaak over de komende Verlosser. Lang niet zo 
vaak als in de profetieën van Jesaja of in de psalmen van David. Maar toch geeft het 
venster van Jeremia een bijzonder zicht op Jezus Christus: de vorst die gerechtheid en 
vrede brengt. En de heerser die mag naderen tot God de HEER zelf.  
 
Dat wordt nog rijker, als we ons nog iets meer verplaatsen in het effect dat de profetie 
van Jeremia had. Of beter gezegd: zou kunnen hebben. Want de mensen van zijn tijd 
moesten niet veel van Jeremia hebben. Pas later worden zijn woorden tot een bron van 
troost. Er ligt nog veel meer kracht in. 
 
Jeremia zegt bijvoorbeeld: de vorst die komt, die komt uit het midden van het volk. Het 
volk zal die heerser voortbrengen. Nadat God een keer heeft gebracht en zijn volk heeft 
gered. Nadat God zijn volk uit de ballingschap heeft bevrijd en het weer een nieuwe kans 
heeft gegeven. Eerst zal God handelen. Waarom? ‘Omdat ik Israël liefkreeg en altijd heb 
liefgehad. Omdat mijn liefde haar altijd zal omringen.’ Dat zijn gouden woorden! Voor 
ieder die het leest. Maar in het bijzonder voor de volksgenoten van Jeremia die 
gedeeltelijk al afgevoerd waren naar Babel en gedeeltelijk op het punt stonden om 



afgevoerd te worden. Jeremia had gezegd: dit is Gods oordeel over jullie zonden. Het 
onrecht dat uit het land opstijgt, de klachten van de zwakken, de geluiden van geweld, de 
liederen en offers voor de afgoden: de maat is vol! Deze Jeremia mag ook zeggen: dit 
oordeel wordt voltrokken. De zonde moet bestraft, het onrecht gewroken worden. Maar 
achter Gods oordeel staat Gods liefde! Zijn eeuwige liefde. Achter de straf staat Gods 
belofte. Zijn eeuwige belofte! De Verlosser zal komen. En Hij zal voortkomen uit dit volk. 
Daarom wordt het niet vernietigd, ook al gaan stad en tempel in vlammen op. De 
beloofde vorst zal komen! Uit dit volk! En uit de hele wereld zullen de mensen naar Hem 
toekomen. Om door Hem God te leren kennen en met God te leren leven. Achter Jezus en 
in Jezus ligt Gods liefde. Dwars door afbraak en lijden, zelfs door zonde en dood heen 
blijft Gods liefde in Jezus Christus aanwezig. Bij Hem moet je zijn om Gods liefde te 
ontvangen.  
 
** 
Jeremia staat bij het faillissement van het Oude Verbond. In de loop van de eeuwen 
hebben mensen God de HEER steeds meer op afstand gezet. Ze konden het zelf wel. En 
ach, andere mensen leefden toch ook lang en gelukkig? Je kunt je tijd en energie ook wel 
aan andere zaken besteden. Dat moet je soms offers brengen. Voor je welvaart. Voor je 
positie. Voor je waardering. Voor je welzijn. Voor je geluk. En het gevolg? Egoïsme, 
oneerlijkheid, een kloof tussen arm en rijk, oorlog en angst. 
 
Profeet na profeet waarschuwde: let erop! Het eerste en grote gebod is: Heb de HEER, je 
God lief met heel je hart, heel je ziel en al je krachten. En heb je naaste lief als jezelf. 
Men vindt het onheilsprofeten. Luistert liever naar de profeten die zeggen: dit nieuwe 
product geeft gegarandeerd meer plezier. Deze innovatie maakt je leven een stuk 
gemakkelijker. Als je dit gebruikt, zul je langer leven. 
 
Maar de ware profeet zegt: je geluk heeft een voorwaarde: dat jij je bekeert tot God. Je 
heil ligt niet overal op aarde. Je vindt het alleen als in het spoor van je Heer. Vrede 
ontstaat niet door die met geweld af te dwingen. Maar alleen waar een hart zich opent 
voor de Verlosser. 
 
En dat is de diepste rijkdom die Jeremia laat zien: De heerser die komt, die gaat precies 
dáár werk van maken. Hij gaat mensen in het hart veranderen. Met Hem begint God een 
nieuw verbond. Waarin de Geest het hart van mensen verandert. Waarin de mens op een 
nieuwe manier aan God verbonden is. In Jezus Christus leven mensen in de directe 
aanwezigheid van God de HEER. Ze worden binnengebracht in zijn Koninkrijk.  
 
En er nooit meer zo’n oordeel over Gods volk wordt voltrokken. Wat er ook gebeurt in 
de wereld. Zelfs als de oordelen over de mensheid over de wereld razen, zal Gods volk 
worden beschermd. Zelfs als de wereld zal vergaan, zullen Gods kinderen blijven leven. 
Dat is het werk van Jezus Christus! Hij droeg Gods straf voor jou. Verlost je van schuld en 
oordeel. Brengt je binnen bij de troon van de genade, geeft je zijn Geest tot vernieuwing 
van je leven. en brengt je binnen in de eeuwige liefde van God. 
 
Wie door het venster van Jeremia naar Jezus Christus kijkt, die kan niet anders dan met 
diepe eerbied buigen voor Hem. Met groot verlangen meedoen aan zijn maaltijd. Met 
blijdschap zingen tot zijn eer. Met oprecht verlangen je inzetten voor zijn werk. 
Amen 


