
Preek over Jeremia 33:3 
- Schilwolde, 11 oktober 2020 
- Kees van Dusseldorp 

 
thema: 333 
 
votum en groet 
Gezang 238: Ik bouw op U 
wetslezing 
Psalm 71:1,12 

gebed 
lezen: Jeremia 33  
CGK Schriftberijming 4:1,2,3,7 Hij die de hoge bomen 
preek 
Joh de Heer 19:1,3,4 ‘k Ben reizend naar die stad 
gebed 
collecte 
Psalm 118:1,5,6 

zegen 
 
 
  



Broer, zus, niet alleen digitaal verbonden, maar ook in Jezus Christus verbonden, 
 
112. Heb je dat nummer al eens nodig gehad? Die cijfers zitten goed ingebakken in ons 
systeem. Hoop ik. Het alarmnummer als iedere seconde telt. 112, daar red je levens mee.  
 
333. Ik zou het mooi vinden als je die cijfers ook zou kunnen onthouden. 333. Als num-
mer van het leven. Overal te gebruiken, ook als je geen beltegoed hebt, zelfs als je geen 
bereik hebt. 333. Het is geen telefoonnummer. Het verwijst naar Jeremia 33:3. ‘Roep Mij 
aan en Ik zal je antwoorden.’ Of nog korter: ‘Roep Mij aan’. Drie woorden. Zou je die in je 
hoofd willen zetten? 
 
Nee, 333 is geen goddelijk getal. De indeling van hoofdstukken en verzen is door mensen 
aangebracht. Maar het is wel een mooi geheugensteuntje om de essentie van Gods op-
roep aan de mensen te onthouden: 333: Het is het nummer van het leven. De hotline met 
de eeuwigheid. ‘Roep Mij aan’. Jeremia 33:3. 
 
** 
 
Weet je, christenen roepen elkaar vaak op om te bidden. Je ouders zeggen het: ‘Vergeet 
niet te bidden!’ Als je voor een spannende operatie staat vraag je: ‘Wil je voor me bid-
den?’ In berichtjes of op kaartjes lees je het: ‘We bidden voor je’. Bij een vergadering of 
een maaltijd klinkt het: ‘Laten we bidden.’ Dat is goud waard. En we proberen het te 
doen, ook al gaat dat de ene keer gemakkelijker dan de andere keer.  
 
Hier is het God zelf die ons aanmoedigt: ‘Roep Mij aan!’ God, de Eeuwige, die tegen men-
sen zegt dat ze contact met Hem moeten zoeken. Het is alsof de directeur van de school 
jou een persoonlijk appje stuurt: ‘Ik weet dat je het niet gemakkelijk hebt. App me als het 
niet lukt. App me als je een toets hebt. App me als je er niet uitkomt met je opdrachten. 
Bel me als ze vervelend tegen je doen.’ De directeur! En hij meent het! 
 
‘Roep Mij aan’. De Heer zelf roept ons op. Hij zegt het ook tegen jou, tegen mij: ‘Roep Mij 
aan! Alsjeblieft, wat je ook bezig houdt, wat je ook fout gedaan hebt, hoeveel vragen of 
problemen je ook hebt, hoe vol je agenda of je hoofd ook zit: ‘Roep Mij aan!’ Het is de uit-
nodiging die vanuit de hemel steeds wordt herhaald. De aanmoediging die alle mensen 
geldt. Die over de hele wereld klinkt. ‘Roep Mij aan’. 
 
** 
 
De Heer zegt het via Jeremia in de gevangenis tegen de inwoners van Jeruzalem. De stad 
staat op instorten. Het zal niet lang duren of de soldaten van Babel zullen de poort force-
ren, de strijders doden, de vrouwen verkrachten, alle overlevenden afvoeren en de tem-
pel platbranden. ‘Roep Mij aan!’ Want dat was wat ontbrak in al die jaren ervoor. Er was 
geen gebed meer, geen eredienst, geen lofprijzing, geen echte toewijding. Mensen keken 
niet meer omhoog, sloten zich af voor de liefde, raakten verstrikt in zichzelf en in elkaar.  
 
Het is de hartstochtelijke liefde van de Heer, die de profeten doorgeven. Niet alleen Jere-
mia, maar ook Amos, Micha, Joël, Ezechiël. ‘Zoek Mij en leef!’ ‘Roep Mij aan!’ Het is de 
kern van de bekering die God vraagt. De mensen maakten elkaar kapot. Van eerlijkheid, 
gastvrijheid en hulpvaardigheid in de maatschappij is al lang geen sprake meer. 



Egoïsme, macht, economie, politieke spelletjes zorgden ervoor dat nergens meer iets te 
zien was van de menselijke, rechtvaardige, vrije en sociale samenleving die God voor 
ogen staat. De profeten stellen het aan de kaak en roepen op tot gedragsverandering, tot 
een mentaliteitsverandering. Maar uiteindelijk neemt God het woord en vraagt om een 
hartsverandering. De kern komt naar voren: 333. ‘Roep Mij aan en ik zal antwoorden’. 
‘Zoek Mij en je zult leven!’. ‘Kom tot mij en ik zal je rust geven’. Dat laatste is de manier 
waarop Jezus het zegt. Daarom is het niet alleen maar een tekst uit Jeremia. Het is de es-
sentie van de vraag die de Heer laat horen, van het aanbod dat Hij doet. Het is de uitno-
diging die in alle woorden en daden van Jezus doorklonk. Die vanuit kruis en opstanding 
blijft klinken. ‘Roep Mij aan’. 
 
Dat is wat de Heer wil. Wat Hij zoekt. Waar zijn hart ligt. Waartoe Hij je aanmoedigt. Het 
gaat de hele Bijbel door. Van het eerste tot het laatste bijbelboek. Hij vecht voor je hart. 
Vraagt om je liefde. Met een liefde en intensiteit waar je alleen maar heel verbaasd van 
kunt zijn. ‘Roep Mij aan!’  
 
Vind jij het niet verbazingwekkend? Dat de Heer zo intens zoekt naar het contact met 
mensen? Mensen zijn toch schepselen? Zwak, kwetsbaar, kortzichtig, sterfelijk. Die ook 
nog eens een zooi maken van de aarde, van hun samenleving, van hun eigen leven en van 
dat van de ander. Waarom zegt God het niet tegen de engelen, die veel sterker, veel beter 
en veel trouwer zijn? Nee, Hij zegt het tegen de mensen, die Hij naar zijn beeld heeft ge-
schapen. ‘Jij bent mijn kind, ik ben jouw God. Zoek Mij en je zult leven.’  
 
** 
 
‘Roep Mij aan’. Dat is veel meer dan een oproep om af en toe een keer te bidden. Het is de 
oproep om online met God te blijven. Om aangesloten te blijven op het leven. Om je te 
realiseren dat de Heer je kent en bij je is. Om te laten leiden door zijn Heilige Geest. In 
het besef dat alleen dan het leven open gaat. Dat je alleen dan kunt leven in geloof, hoop 
en liefde. Dat je daarin gelukkig wordt. 
 
Het is ook de oproep om bewust tijd te maken voor de omgang met God. Om aandacht te 
geven aan wat Hij zegt, wat Hij geeft, hoe Hij luistert, hoe Hij zorgt. Om te lezen wat Hij 
in zijn Woord heeft geschreven, om te onderzoeken en te bespreken wat dat betekent, 
om mee te doen aan de eredienst van de gemeente, en noem maar op. Als daar het hart 
van je leven klopt, kan het toch niet waar zijn, dat het in de kantlijn van je agenda te-
rechtkomt? Dat je het over de rand van je bordje duwt? Dat je zegt: ‘Nu even niet Heer. 
Later, als ik oud ben en tijd heb misschien.’  
 
‘Roep Mij aan’. Een oproep om in verbondenheid met God te leven. Om de omgang met 
God aandacht te geven. En natuurlijk ook om tijd te maken voor gebed. Voor jezelf, voor 
een ander. Alleen en samen. Aan tafel en voor je bed. In voorbede, smeekgebed en dank-
zegging. Daar moet je vormen voor zoeken, woorden voor vinden, ruimte voor creëren, 
gewoonten van maken, nieuwe wegen voor bedenken. Om te bidden. 
 
** 
 
Waarom zou je het doen? Met God leven? Tijd maken voor de omgang met Hem? Bid-
den? Wat levert het op? Heb je er iets aan? Verandert er iets?  



 
‘Roep Mij aan. En Ik zal je antwoorden. Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, 
dingen waar je niet eens van droomt.’ De kern van dit woord ligt in de aanmoediging van 
God om Hem aan te roepen en met Hem te leven. Maar tegelijk vertelt Jeremia wat er zal 
gebeuren als een mens, als een volk, gehoor geeft aan dit aanzoek van de Heer. Dan gaat 
er wel degelijk iets veranderen. Wie de Heer aanroept, stapt een onbekende wereld bin-
nen. Maar wat een mooie wereld! Een nieuwe wereld.  
 
Moet je eens meekijken met wat God door Jeremia laat zien. Het is een onwaarschijnlijk 
toekomstbeeld voor de inwoners van Jeruzalem. Zij horen om zich heen voortdurend de 
donderende kanonnen en de jankende raketten. Ze moeten zich voorbereiden op het 
zwaard, de honger en de pest, heeft Jeremia gezegd. Maar er komt – na het lijden en de 
ballingschap – een nieuwe tijd voor de stad. Het zal de stad van vrede en voorspoed wor-
den. Waar mensen het verleden achter zich kunnen laten, omdat ze vergeving gevraagd 
en gekregen hebben. Na het verdriet en de rouw, gaat het leven hier weer sprankelen 
van geluk en plezier. Er zal weer gelachten en getrouwd worden, weer gezongen en ge-
speeld. De lofzang zal weer opklinken tussen de muren. Welkom in de wereld van God! 
 
‘Roep Mij aan en ik zal je antwoorden. Ik zal aan Davids stam een rechtmatige telg laten 
uitspruiten, die recht en gerechtigheid zal brengen.’ Daarmee doelt Jeremia op de komst 
van de Messias, Jezus de Heer. Al wordt de boom van het koningshuis van David omge-
kapt, er zal een nieuwe scheut uit de stronk schieten: er zal weer een nakomeling van 
David op de troon komen. Die gerechtigheid en welvaart zal brengen. Dat is Jezus, de 
Redder, de eeuwige koning. En bij wie je graag eeuwig zal willen blijven. ‘Roep Mij aan 
en Ik zál je antwoorden’. Het diepste antwoord van God de Heer klinkt in de persoon van 
Jezus Christus.  
 
Ik zei net: Wie de Heer aanroept stapt een nieuwe wereld binnen. Ik kan je garanderen: 
leven in contact met God geeft licht in je wereld. Als je God zoekt, dan vind je je Redder. 
In Hem vind je vergeving, vrede en gerechtigheid. In Hem vind je je geluk. Het is best wel 
een weg om te ontdekken hoe dat werkt, wat dat betekent en hoe je dat in de praktijk 
uitwerkt. Het gaat met vallen en opstaan en niet zonder twijfels en perioden dat je God 
toch weer op afstand houdt. Er zijn perioden waarin je het ervaart en perioden waarin je 
het alleen gelooft. Maar het is er wel! De nieuwe wereld van God. Die je binnenstapt als 
je de Heer aanroept. We hebben elkaar nodig om dat te ontdekken en daarvan te genie-
ten.  
 
Dit is de nieuwe wereld die open gaat voor ieder die God aanroept. Sterker nog: zo komt 
die nieuwe wereld dichterbij. Hoe meer mensen God aanroepen. Hoe intenser ze de Heer 
zoeken. Hoe dichterbij ze bij Jezus leven. Hoe meer ze zich laten vullen door zijn Geest, 
hoe dichterbij Gods nieuwe wereld komt. Want God realiseert zijn plannen en zijn heil 
door mensen heen. Niet omdat Hij van mensen afhankelijk van is. Maar omdat Hij voor 
ons mensen gekozen heeft. Omdat Hij met ons een warme band zoekt. Daarom moedigt 
Hij ons aan. ‘Alsjeblieft, roep Mij aan en je zult leven!’ 
 
** 
 
Beste broer, zus,  
 



333. Het is te onthouden. Jeremia 33:3. Roep Mij aan! Ik vond het een ontdekking om in 
deze paar woordjes de hartstochtelijke oproep van de Heer te ontdekken. Zijn persoon-
lijke aanmoediging om het niet zelf te doen, om het niet van mensen te verwachten, hoe 
rijk, slim of machtig ze ook zijn. Zijn oproep om je niet blind te staren op de moeiten van 
het leven in deze wereld, de bedreigingen of zelfs de dood. Er is een weg eruit! Een weg 
met de Heer. ‘Roep Mij aan’. Ik vond het een ontdekking om in deze oproep de Heiland te 
vinden en het leven open te zien gaan.  
 
Nu denk ik: wat betekent dat dan voor de praktijk? Hoe doe je dat dan? In ieder geval dat 
je dit altijd bij je draagt. 333, het nummer van het leven, de hotline met de eeuwigheid. 
Zet het in je hoofd. De Here God die zegt ‘Roep Mij aan, en ik zal je antwoorden’. Staar je 
niet blind op de dingen van de dag, de machten en de ontwikkelingen van je wereld. 
‘Zoek Mij en leef!’ Laat je niet meeslepen in allerlei activiteiten, oplossingen, regeldingen 
en organisaties: ‘Kom tot Mij en ik zal je rust geven’. Laat je ook niet wanhopig maken 
door problemen, onrecht, schulden en schaamte. ‘Klop en ik zal opendoen’. 
 
Ik voel me soms best onrustig over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Ik kan soms 
best piekeren over de toekomst van de kerk, de jongeren, de gezinnen, de ouderen. Soms 
verlies ik mij in wat er allemaal moet gebeuren, wat ik allemaal graag wil of wat ik denk 
dat mensen verwachten. Soms voel ik verdriet over de gemiste kansen, over woorden, 
meningen, oordelen en keuzes die verkeerd hebben uitgepakt, over mijn aandeel in on-
rechtvaardige structuren. Soms voel ik mij onzeker en in verwarring in allerlei discus-
sies en verhalen, ook in de kerk.  
 
Nu denk ik: o ja, 333: ‘Roep Mij aan’. Dat is de uitnodiging van de Heer. Daar moet ik 
steeds weer beginnen. De Heer zegt het ook tegen jou: Roep Mij aan! Je zult merken: dan 
zijn de problemen niet opgelost. Maar je bent even bij de Heer geweest. Je hebt je ziel in 
aanwezigheid van God gebracht en daar zijn aandacht en liefde ervaren. En je pakt je 
verantwoordelijkheid weer op, maar toch anders. Je durft sorry te zeggen waar je fout 
was, je durft daden vanuit hoop te stellen, je durft los te laten, je kunt verder op je weg. 
En als de onrust, de eenzaamheid of de zorg weer toeslaat, denk je opnieuw: 333. Dat 
nummer van het leven: ‘Roep Mij aan’.  
 
Doe het! Zoek de Heer en leef! Blijf zijn naam aanroepen en zoek de plekken en momen-
ten waar dat gebeurt. Verwonder je over Gods genade. Over zijn trouw. Over zijn vrede. 
Blijf zo op weg – door het leven heen, door de wereld heen – naar de stad van vrede en 
geluk. De stad die als naam draagt: ‘De Heer is onze gerechtigheid.’ De stad waar Jezus is.  
 
Amen  


