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Vier wonderbaarlijke waarheden uit Jeremia
In Jeremia 3:14 spreekt de Here als volgt tot Jeremia: “Ik ben uw meester en zal u terugbrengen naar het land Israël; één
uit elke stad en twee uit elk geslacht, waar u ook bent”. Israël is het beeld van Gods ware gemeente. Een kenmerk van die
gemeente is dat hun leiders “leiders naar Gods hart” zijn die de mensen voeden met kennis van God en het kunnen
begrijpen van Zijn wijze van handelen (Jeremia 3:15). U kunt weten wanneer u Israël gevonden hebt wanneer uw leiders,
leiders naar Gods hart zijn. U kunt er ook verzekert van zijn dat u niet in Israël bent wanneer uw leiders dat niet zijn.
Godvruchtige leiders blinken niet uit in intelligentie, maar in compassie en liefde voor Gods volk. Zij buiten Gods volk
niet uit en zij zijn niet geïnteresseerd in de giften van de mensen, maar in hun wandel met de Here.
God zei tegen Jeremia iets vergelijkbaars als wat Hij zei tegen Abraham toen Sodom vernietigd zou worden. Abraham
pleitte tot God met de woorden: “Dit is echt de laatste keer dat ik U iets vraag, “Here”, zei Abraham nog een keer, “maar
wat doet U als het er tien zijn”? En weer zei de Here: “Ik zal de stad niet verwoesten als Ik tien rechtvaardigen vind”
(Genesis 18:32). De Here zei tegen Jeremia het volgende: “Ren op-en-neer door elke straat in Jeruzalem, kijk of u ook
maar één eerlijke en trouwe man kunt vinden! Zoek op elk plein en als u er één kunt vinden, zal Ik de stad niet
verwoesten” (Jeremia 5:1), maar Jeremia kon zelfs niet één eerlijke en trouwe persoon vinden. Kunt u zich een stad
voorstellen waar niet eens één oprecht en eerlijk persoon woont! Weet u dat één oprechte en eerlijke (rechtvaardig)
mens Gods zegen voor een gemeente kan zijn? Eén rechtvaardig mens kan tot zegen van God in een gezin zijn. Eén
rechtvaardig persoon is, samen met God altijd en overal in de meerderheid. Zorg dat u een rechtvaardige man en vrouw
bent en u zult overal waar u gaat het tij keren tegen satan, want God zal u met al Zijn macht tot steun zijn.
In Jeremia 15:19 zegt de Here tegen Jeremia: “Als u tot Mij terugkeert, laat Ik u terugkeren. Als u verstandige taal spreekt
en u niet laat verlokken tot grootspraak, zal het zijn of Ik het Zelf ben wanneer u spreekt. Let erop dat zij tot u terugkeren:
u mag u niet zelf tot hen wenden” (HB). Laat u niet door de wereld beïnvloeden en zorg ervoor dat u niet door corrupt
christendom beïnvloed wordt. Laat u alleen door God beïnvloeden en geef Gods invloed en rechtvaardigheid door aan
anderen. God geeft Zijn belofte dat Hij ons tot “een bronzen vestingmuur maken en zij zullen wel tegen u strijden, maar
u niet aankunnen” (Jeremia 15:20). Halleluja!
In Jeremia 20:7-11 zegt Jeremia: “Here, toen ik Uw berichten moest doorgeven moest ik altijd tegen hen spreken over
rampen, verschrikkingen en verwoesting”. Er zijn veel voorgangers die gebalanceerd het evangelie willen verkondigen.
Dat mag dan voor leraren goed bedoeld zijn, maar niet voor hen die profeteren. Een profeet gaf nooit een gebalanceerd
woord door. De profeten waren altijd ongebalanceerd in het doorgeven van hun boodschap. Zij hadden een boodschap
van God gekregen en verkondigden altijd dé boodschap in hun bediening. Jeremia verkondigde 40 jaar lang de
boodschap van oordeel. Binnen het Lichaam van Christus heeft God ook profeten aangesteld met een bepaalde last.
Andere christenen hoeven niet een dergelijke geestelijke last te ervaren, maar de Here geeft een profeet heel vaak een
bepaalde last te dragen. Hij moet in die waarheid blijven om als een woordvoeder van God te kunnen blijven
functioneren en hij moet ervoor zorgen dat hij niet door andere goed bedoelende christenen tot een meer
compromitterende verkondiging wordt verleid. De dag waarop hij aan die druk gaat toegeven, stopt zijn opdracht om
binnen zijn generatie een woordvoeder voor God te kunnen zijn. God gaf aan Jeremia één enkele boodschap van
oordeel, zonder één enkel vriendelijk woord voor de bevolking van Juda. 40 jaar lang hield hij zich trouw aan zijn
opdracht en bleef hij tot het einde toe Gods woordvoerder.

_________________________________________________________________________________________________________________
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene Statenvertaling. In
enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.

1

Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com
Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:
http://www.cfcindia.com/nederlands of http://www.shub.nl
Meer in het Nederlands vertaalde (video)boodschappen, artikelen, en boeken, geschreven door Zac Poonen, kunt u
vinden op: http://www.shub.nl
U ontvangt deze mail, of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons heeft opgenomen. In
geval u deze mails niet langer wilt ontvangen dan kunt u een mail sturen met de tekst UNSUBSCRIBE in het onderwerp
veld van uw mail. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor enig ongemak.
Copyright - Zac Poonen. Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de tekst.
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