
Waarop mag ons roem? 

Jeremia 9:23-24  

 
 

Jeremia tree op as profeet in ‘n tyd van groot politieke en maatskaplike onrus – tydens 
sy leeftyd het die Babiloniërs die Tempel in Jerusalem verwoes, die stad se mure 
omgegooi en die meeste Jode in ballingskap weggevoer. Jeremia self was vir ‘n tyd ‘n 
balling in Egipte. In die boek Jeremia lees ons heelwat van die profeet se eie 
geloofswroeging. Op ‘n stadium is hy in ‘n put gegooi deur mense wat nie meer na hom 
wou luister nie. Hy moes ‘n moeilike boodskap oordra, van oordeel en straf op mense 
wat aan die Here ontrou geword het. Die boodskap wat hy aan sy eie mense moes bring 
was verdoemend, tragies. “Die lyke van mense sal soos mis op die veld lê, en soos 
gesnyde graan agter die snyer” (9:22). Dan het Jeremia klaagliedere gesing: 
“Droefheid oorval my; my hart is siek in my” (8:18).  

Maar so tussendeur al die slegte nuus, het die profeet ook klein brokkies goeie raad 
gehad, brokkies vol wysheid. Waarom lyk die wêreld soos dit lyk, so stukkend en vol 
pyn en ontwrigting? In ons teksvers som die profeet dan op wat die diepste oorsaak 
van al die ellende is, en wat nodig is om van hierdie wêreld ‘n beter plek te maak.  

 

I 



Daar is drie groot oorsake van al die ellende rondom ons: mense wat roem oor hulle 
eie wysheid, oor hulle eie krag en oor hulle eie rykdom. Kom ons dink na oor elk van 
dié drie wortel-probleme van ‘n stukkende wêreld:    

(1) Die eerste: “‘n Wyse moet hom nie op sy eie wysheid beroem nie”. Natuurlik is daar 
wysheid nodig in die wêreld waarin ons leef. Ons het wyse mense broodnodig, veral 
ook in ons tyd waar daar soveel dwaashede gebeur en mense hulle deur soveel 
onnoselheid laat verlei. Mense met insig, mense wat dieper kyk en dink, mense wat 
nuwe kennis ontwikkel en visionêr die toekoms help beplan is regtig belangrik. Teen 
wysheid as sodanig het die profeet dit nie, inteendeel! Maar waarteen hy dit wel het is 
die arrogansie oor ons menslike kennis en wysheid, dat ons dink ons het al die wysheid 
in pag, ons weet van beter, ons eie rede is die hoogste wet, ons eie verstand het die 
laaste sê oor alles. Met al ons slimmighede kan ons diep in die moeilikheid raak, 
vernietig ons uiteindelik onsself. Dit sien ons oor en oor in die geskiedenis van die 
mensdom. Dis ook wat met die Jode destyds, in Jeremia se tyd, gebeur het: hulle het 
gedog hulle kan met slim politieke verdrae en komplotte hulleself red; toe beland hulle 
juis diep in die ellende. Niks is gevaarliker as mense wat arrogant raak oor hulle eie 
wysheid nie. En dis teen hierdie roem op eie wysheid wat die profeet waarsku.               

(2) Die tweede stelling van Jeremia: “‘n magtige moet hom nie op sy eie krag beroem 
nie”. Weereens, om mag en krag te hê, is nie verkeerd nie. Om ons eie lewenskrag op 
te bou, selfs ook ons liggaamskrag, is nie verkeerd nie. Ons samelewing het sterk 
mense nodig, leiers met invloed. Om byvoorbeeld ‘n sterk weermag op te bou, of as 
individu invloedryk te wees, in beheer te wees, is goed en reg. Maar die probleem kom 
wanneer mense roem op hul eie krag, wanneer mense arrogant oor hulle eie vermoëns 
raak, wanneer hulle soeke na meer krag en invloed hulle lewe oorheers ... wanneer jy 
dink jy kan alles in eie krag doen. Agter soveel ellende in die wêreld, die seerkry van 
mense,  sit ‘n beheptheid oor en soeke na mag – asof dit die belangrikste ding in die 
lewe is.  

(3) Die derde stelling van Jeremia: “Moet jou nie op jou eie rykdom beroem nie”. 
Weereens, dis nie verkeerd om ryk te wees nie. Rykdom kan as seëning van die Here 
beskou word, veral as mens jou rykdom ook in belang van ander aanwend. Maar, as 
rykdom allesoorheersend in ons lewe word, ons ons op ons rykdom beroem, dan word 
dit gevaarlik. Dan word om ryk te word, in te palm, op te gaar, meer en meer, die 
diepste dryfveer in ons lewe. Ons status in die samelewing word dan net gemeet aan 
hoeveel ons besit. En dan gee ons meestal ook nie om daarvoor dat ons ons rykdom 
bekom ten koste van ander mense nie, dit pla ons nie dat daar soveel stink ryk mense 
is, terwyl die meerderheid in armoede krepeer nie. Arrogansie oor ons eie rykdom, 
daarteen het die profeet dit hier.     

II 

In plaas daarvan om ons op eie wysheid, eie krag en eie rykdom te beroem, is daar iets 
anders waarop ons ons kan beroem, iets wat veel belangriker as hierdie drie is. En dit 
is: om die Here te ken. Om die Here te ken, regtig te ken soos Hy is, dit is beter as al 
die wysheid en krag en rykdom waarop mense hulle beroem.  

Wat bedoel Jeremia met die ken van die Here? Die woord ken het hier eerder te doen 
met ‘n verhouding as net kop-kennis. Om die Here te ken, beteken om in ‘n verhouding 
met Hom te wees, om hom te ken soos iemand waarmee ek dikwels in gesprek is, 
iemand wat ek persoonlik ken.  



My belangrikste insig oor die lewe is dus gebou op hierdie ken, die persoonlike 
verhouding met die Here. En uit hierdie ken van die Here weet ek van hom twee dinge, 
sê Jeremia:  

Om Hom te ken is om te weet van sy troue liefde, om proefondervindelik te wéét ek 
kan op sy liefde staatmaak, ek kan Hom vertrou, Hy is die genadige en barmhartige 
God, die gewer van alle goeie gawes. Dis Hy wat vir my sorg, my lewe in stand hou. Sy 
liefde vir my raak nie op nie – dis ‘n troue liefde. Om dit te weet, om dit in my 
verhouding met die Here te kan ervaar, is belangriker as al die wysheid en mag en 
rykdom van die wêreld.  

Die tweede ding wat ons weet uit hierdie ken van, die verhouding met die Here, is dat 
Hy reg en geregtigheid op aarde soek, dat God vreugde daarin vind as mense leef soos 
dit sy wil is. Want dan sal die staatmaak op eie wysheid, die soeke na mag of ‘n gierige 
strewe na rykdom nie alles so stukkend breek nie. Dan sal daar reg en geregtigheid 
wees, en dit maak die Here se hart bly. En, kan ons weet, om met so ‘n Here in ‘n 
verhouding te kan leef, so ‘n Here wat troue liefde betoon, en reg en geregtigheid soek, 
dis ware insig, dit gee  krag, dit maak ons lewe ryk en heel.  

 

III 

Ons maak gereed om nou die lydenstyd binne te gaan. Kom ons lê die arrogante roem 
op ons eie wysheid, krag en rykdom neer. Kom ons beroem ons op ons ken, ons 
verhouding met, hierdie Here van troue liefde, wat Hom verheug daaroor as daar reg 
en regverdigheid op aarde is. Kom ons beroem ons daarop dat ons die Here Jesus ken 
– Hy wat God se liefde en God se reg so duidelik vir ons kom wys het toe Hy aan die 
kruis gesterf het.  

 

  


