
“Die Here is ons geregtigheid” 

Jeremia 23:1-8 

 
 

I 

Teen watter agtergrond moet ons dié gedeelte verstaan?  

In die geskiedenis van Israel staan koning Dawid uit as die groot volksheld. Hy was die 
beste koning ooit, ‘n man na God se hart! Hy het Israel se grondgebied uitgebrei en 
regverdig teenoor almal regeer. In sy tyd was daar vrede, veiligheid en voorspoed, die 
volk was verenig. Maar die konings wat na hom gekom het, almal seuns uit sy nageslag, 
was glad nie goeie konings nie. Om die waarheid te sê, hulle was magsbehep, korrup, 
onregverdig, gewoon dwaas. Erger nog, hulle het die volk Israel verlei om agter ander 
gode aan te loop. Hulle het hulle rug op die God van hul vaders gedraai. Daarom het 
die volk in twee geskeur, selfs teen mekaar geveg, en uiteindelik het hulle almal in 
ballingskap beland. Jerusalem en die tempel is verwoes, die mure is platgeslaan. En 
dis nou vir hierdie ballinge wat hartseer en moedeloos in ‘n vreemde wêreld sit en 
terugverlang het na soos dit in Dawid se tyd was, wat die profeet Jeremia hier skryf.  

II 

Daar is twee dele in die boodskap wat die profeet vir die ballinge bring.  

(1) Die eerste deel van die boodskap is ‘n aankondiging van oordeel. Die Here gaan 
hierdie slegte konings, of soos hy hier sê “herders” van die volk, tot verantwoording 
roep. Hulle is slegte herders wat die Here se kudde verwaarloos het, uit mekaar laat 
spat het, selfs weggedryf het van die Here. Daar gaan ‘n einde kom aan slegte konings 
uit die geslag van Dawid. Die Here oordeel skerp oor leiers wat nie op ‘n 
verantwoordelike manier leier kan of wil wees nie. 



  
(2) Maar in die tweede deel van Jeremia se boodskap aan die ballinge, kom gee die 
profeet vir hulle ‘n belofte, ‘n toekomsdroom. Eendag, sê die Here, gaan ekself weer 
soos ‘n goeie herder my skape bymekaar maak. Ek gaan die oorblyfsel van die volk 
opsoek, van oral waar hulle verstrooi is sal ek hulle weer terugbring na die beloofde 
land toe. Ek gaan weer vir hulle voorspoed gee; die vrede en veiligheid herstel. “Hulle 
sal nie bang of verskrik wees, of vermis word nie” Die volk sal wees één wees. Wat ‘n 
besonderse belofte! Dit is wat die Here, die Goeie Herder, self sal doen.  

III 

Die uitkoms van dié belofte, so kondig die profeet aan, is gekoppel aan die verwagte 
koms van een besonderse koning. Eendag sal daar uit die geslag van Dawid ‘n koning 
kom – ‘n  regverdige loot uit die stam van Dawid. Hy sal ‘n goeie herder wees, hy sal 
verstandig optree, reg en geregtigheid handhaaf. Sy naam sal wees: “die Here is ons 
geregtigheid.” Hierdie gebeure van die nuwe koning wat kom sal vir Israel selfs 
belangriker wees as die dag toe hulle destyds as volk uit Egipte verlos is. Vir Israel was 
hierdie historiese gebeure altyd die kern van hulle geloof in God; dit was vir hulle die 
bewys dat God werklik bestaan. Maar, sê die profeet hier: die koms van hierdie 
verwagte koning uit die geslag van Dawid, sal selfs ‘n groter bewys van God se bestaan 
wees. Hulle sal nie meer ‘n eend aflê met die woorde: “so waar as wat die Here leef, Hy 
wat ons uit Egipte verlos het” nie. Nee, hulle sal die woorde gebruik: “So waar as wat 
die Here leef, Hy wat die nuwe koning uit die geslag van Dawid laat kom het”. Nie die 
verlossing uit Egipte nie, maar die nuwe koninkryk van die verwagte messias-koning 
uit die geslag van Dawid, sou die kern van hulle hele identiteit as volk van God wees.   

IV 

Nou is die groot vraag: wie was hierdie nuwe koning toe? Was daar ooit in die 
geskiedenis so iemand? Of was Jeremia se profesie ‘n valse  profesie wat nooit waar 
sou word nie? Wie was toe al die tyd dié beloofde messias-koning uit die geslag van 
Dawid?  

In die Nuwe Testament hoor ons: dit was Jesus van Nasaret, gebore uit die geslag van 
Dawid. Hy was die beloofde Messias, die Goeie Herder wat sou kom. Die Nuwe 
Testament doen nogal moeite om aan te toon dat Hy ‘n loot uit die stam van Dawid 
was. Dis Hy wat die oorblyfsel van die Here se kudde kom bymekaarmaak het, hulle 
kom verenig het in ‘n nuwe volk, die volk wat aan die Here behoort. Dis wie die 
oorblyfsel uit die ou Israel is: uit alle volke en nasies en tale het Hy vir hom ‘n nuwe 
kudde versamel, waarvan Hyself die Goeie Herder is. Hy het ‘n nuwe soort vrede kom 
bring, ‘n nuwe geregtigheid. Ja, inderdaad, sy naam is “Die Here is ons geregtigheid”  

V 

Wat beteken hierdie naam “die Here is ons geregtigheid”? Dis nogal ‘n geweldige 
naam, waarin daar soveel opgesluit is. Eintlik sit die hele evangelie daarin opgesluit. 
Dit sê dat dit God self is, die Here, wat geregtigheid hier op aarde kom herstel.  

Deur sy Seun se kruis en opstanding skenk Hy aan ons geregtigheid, neem Hy ons 
ongeregtigheid, ons sonde, ons verkeerde dade en woorde en gedagtes en die gevolge 
daarvan weg, en in die plek daarvan gee Hy vir ons geregtigheid. Ons word regverdig 
verklaar, die oordeel oor ons word weggeneem, ons saak met God is reggestel.  

Maar in die naam “die Here is ons geregtigheid” sit ook ‘n opdrag, ons moet nou hierdie 
regverdiging wat ons ontvang het, gaan uitleef, dit gaan uitdeel deur reg en 



geregtigheid te gaan doen. Dit moet nou die kenmerk word van die nuwe koninkryk 
wat gekom het toe Jesus as die messias-koning uit die geslag van Dawid gebore is.  

Ons ontvang regverdiging (genade) en nou moet ons dit gaan leef. Hoe leef die nuwe 
volk van hierdie nuwe koning? Hulle soek regverdigheid, hulle leef gehoorsaam aan 
die Here se wil, hulle word goeie herders vir mekaar, herders wat omgee, wat 
verdwaaldes opsoek en bymekaarmaak, versorg en beskerm. So lyk burgers van die 
nuwe koninkryk wat gekom het toe Jesus as die Messias-koning uit die geslag van 
Dawid gebore is.  

Dis daarom dat hierdie teks voorgeskryf is vir hierdie eerste Sondag van Advent – dié 
tyd waarin ons dink oor die koms van die Messias-koning. Jeremia se profesie het toe 
waar geword, sê Advent!  

VI 

Maar sien ons regtig vandag hierdie koninkryk rondom ons? Sien ons dit in hoe leiers 
regeer? Sien ons dit in wat alles in ons dag aan die gebeur is? Om eerlik te wees: nee, 
nog nie! Ons sien dit nie oral nie. Hier en daar sien ons dalk net ‘n voorteken daarvan? 
Maar meestal sien ons onreg, slegte herders, swaarkry, ellende. Dat dit so sleg gaan, is 
die herders se skuld, en elkeen van ons wat ons deur hulle laat verlei. Dis omdat ons 
mense die koninkryk wat in Christus gekom het verwerp, die rug daarop draai, daarom 
lyk die wêreld so!    

Advent herinner ons daarom ook aan die Messias-koning se tweede koms, wanneer 
hierdie nuwe koninkryk volledig, finaal sal aanbreek. Wanneer alle onreg uitgeroei sal 
word, en die koninkryk van geregtigheid voluit sal aanbreek. Die Messias koning kom 
weer, belowe Advent.  

Intussen moet ons dié koninkryk leef, uitbou, soek – in die vaste hoop dat Hy wie se 
naam “Die Here is ons geregtigheid” is, verseker weer kom.         

        


