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Inleiding 

Versameling Klaagliedere 

Die Klaagliedere van Jeremia is ‘n versameling van vyf Klaagliedere oor die val van Jerusalem 
en die tempel in 586 v.C. Die eerste woord van die eerste vers (die Hebreeuse woord ekâ) 
druk alreeds sy verslaentheid uit: “Ag, hoe verlate lê die stad.” Geen wonder dat dié woord 
ook as Hebreeuse titel gebruik is vir die versameling Klaagliedere oor wat Jeremia moes 
waarneem met die val van Jerusalem in 586 v.C.  

Hoewel Jeremia nie in die boek genoem word nie, en baie geleerdes daarom dink dat die 
Klaagliedere aan anonieme digters uit sy tyd toegeskryf moet word – daar is immers 
heelwat soortgelyke Klaagliedere oor die verwoesting van stede, bv. die bekende en antieke 
Klaaglied oor die Verwoesting van Ur – kom baie van die frases in die boek ooreen met dié 
van die boek van die profeet Jeremia (vgl. bv. Klg. 1:15 met Jer. 8:21; Klg. 3:64–66 met Jer. 
11:20; Klg. 4:21 met Jer. 49:12), en werk die twee boeke met dieselfde teologiese 
perspektiewe op oordeel en verlossing. Dit is ook duidelik ’n ooggetuie digter. 

2 Kron. 35:25 noem verder dat Jeremia Klaagliedere geskryf het en dat dit in ’n boek 
opgeteken is: “Jeremia het ’n treurlied oor Josia gedig, en al die sangers en sangeresse het 
oor Josia gesing in hulle treurliedere. Dit word nou nog gedoen, dit het ’n gebruik in Israel 
geword. Die liedere is opgeteken in Die Treurliedere.” Hoewel dit nog steeds uiteraard nie sy 
outeurskap van hierdie vyf Klaagliedere bewys nie, maak dit ’n stewig genoeg argument uit 
om Jeremia as skrywer van dié boek te aanvaar, soos dit inderdaad in die tradisie aan ons 
oorgelewer is.  

Boodskap 

Jeremia huil in hierdie boek hartroerend oor die toorn van God wat hy oor die land sien 
losbars het. Hy skryf as ’n ooggetuie van die traumatiese verwoesting van die stad, die 
verkragting en vernietiging van die mense en die verstrooiing van die volk in ballingskap. In 
hartverskeurende detail brei hy uit oor die dodelike impak daarvan op die 
geloofsgemeenskap:  

“My oë is gedaan van huil, dit brand in my, my moed is gebreek ... kinders en babatjies sak 
inmekaar in die strate van die stad. Hulle soek by hulle moeders iets om te eet en te drink. In 
die strate van die stad val hulle om soos gewondes, in die arms van hulle moeders blaas 
hulle die asem uit. Wat kan ek vir jou sê ... Wie se lyding kan ek vir jou noem dat ek jou 
daardeur kan troos, Sion?“ (2:11–13) 

Die probleem was ook nie net dat die volk Juda sosiaal, ekonomies en polities verwoes is 
nie. Dit was immers al erg genoeg. Maar, hulle worstel nou in ballingskap veral met die feit 
dat hulle teologiese sekerhede vernietig is.  

Hulle het geglo dat God Sy volk, Sy huis (die tempel) en Sy stad sou beskerm. Dit het sy 
verbond met Abraham, Moses en Dawid immers behels, soos die Skrifte hulle beloof het. 



Maar Hy het nie sy verbond in stand gehou nie. Hy het die stad van belofte en die plek van 
Sy teenwoordigheid vernietig en die volk in ballingskap laat wegvoer.  

Die vraag was dus brandende: Hoe kon God soveel ellende oor Sy volk laat kom? Hoe kon Hy 
Sy eie beloftes só versaak? En waar laat dit hulle nou? Sou daar nog iets oor wees vir die 
toekoms? Wat kon hulle nou van God verwag? Sou daar ’n omkeer moontlik wees? 

Dit is in dié situasie dat Jeremia met sy Klaagliedere die hartseer en verydeling van die volk 
verwoord. Sy digwerk gee woorde aan die worsteling, gee redes vir die oordeelsvoltrekking, 
veral redes wat verband hou met die feit dat die volk hulle kant van die verbond nie 
nagekom het nie, maar formuleer tog ook die hoop dat God Hom weer sal ontferm, want 
“Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop.” (3:25). 

Daarom bring Jeremia met sy Klaagliedere uiteindelik ’n boodskap van hoop en troos vir die 
toekoms, terwyl hy ook nie wegskram daarvan om die valse teologie wat hulle tot ’n val 
gebring het, te ontbloot nie. Die beloftes van die verbond was bedoel vir dié wat die Here 
dien en in ’n verhouding met Hom lewe. Vandaar die voltrekking van die oordeel weens die 
volk se verbreking van die verbond. Dit was hulle eie skuld. 

Die Here is egter steeds in beheer. Soos Hy in beheer van die oordeelsvoltrekking was, sal 
Hy dit ook wees in die herstel vir dié wat op Hom bly hoop:  

“Maar dit sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het 
ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut ... Die 
Here is goed vir wie op Hom bly hoop.” (3:21–25). 

Dié verse het Robert Davidson geïnspireer in die hoopvolle lied: “The steadfast love of the 
Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new 
every morning. Great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy faithfulness.” ’n Mens kry 
sommer nuwe waardering vir dié lied binne die konteks van Jeremia se worstelinge. Dít is 
ons hoop, God se troue liefde, selfs wanneer ons in die diepste ellende is. 

Jeremia verkondig dus dat die Here nie mense vir altyd verstoot nie, want dit is in die eerste 
plek teen sy sin dat Hy mense in ellende en beproewing bring (3:31-33). Die Here sien ook 
die onreg raak wat die instrumente van sy oordeel pleeg, al gebruik Hy hulle in sy 
oordeelsvoltrekking. Hy sal uiteindelik ook optree namens dié wat in die oordeel, steeds 
met hulle hele hart hulle sonde bely en op God bly vertrou (3:40-42).  

Meer nog, Jeremia vra van God dat Hy die inisiatief sal neem: “Bekeer U ons tot U, Here, dat 
ons bekeer kan wees, gee ons weer die bestaan van vroeër.” (5:21), iets wat resoneer met 
beide Dawid se belydenis in Psalm 51 sowel as Jeremia se eie beloftes van herstel in Jer. 30-
33, die Boek van Vertroosting. Die hoop vir bekering lê in God se ingrype, nie in die mens se 
eie pogings daartoe nie. 

Klaagliedere sluit af met ’n vraag: “Of het U ons heeltemal verwerp? Is U toorn oor ons so 
groot?” (5:22) wat ook sy Klaaglied afsluit as ’n retoriese appèl op die Here en sy goedheid.  



Daarmee gee hy ons ’n manier waarop ons ook na leed in ons eie lewe en in dié van ons 
gemeenskap kan kyk en die Here se wil en uitkoms kan soek. Net soos die Klaagliedere in die 
Psalms ons help om ons leed te verwoord en met die regte perspektief op onsself en op God 
die Here om uitkoms te nader, só help Klaagliedere van Jeremia ons ook. 

Indeling 

Die vyf Klaagliedere is kunstig opgebou in akrostiese vorm. Dit beteken dat in hfst. 1, 2, en 4 
elke vers met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse alfabet begin, 22 in getal. In hfst. 
3, die middelste hoofstuk, begin telkens drie verse op ‘n keer elkeen met dieselfde 
opeenvolgende letter van die Hebreeuse alfabet. Die hoofstuk is dan ook die kern van die 
boodskap van Jeremia wat God se hart vir die volk in ballingskap die diepste verwoord. Sy 
slotsom dat ’n mens alleen op God se barmhartigheid jou hoop kan bou. Hfst. 5 het ’n vryer 
opbou, maar steeds 22 verse, hoewel elke vers nie met ’n opeenvolgende letter van die 
Hebreeuse alfabet begin nie. 

Hierdie aanpak van die skrywer is nie net ’n goeie kommunikasie metode wat ’n mens help 
om die verse agter mekaar te kan opsê nie, maar dit kommunikeer in ’n sekere sin ook ’n 
konsekwentheid in God se optrede. Daar is ’n orde in wat Hy doen. Jy kan op sy integriteit 
om te doen wat Hy beloof, staatmaak. Daarom kan ’n mens selfs in oordeel op God se 
karakter vertrou, waarvan sy troue liefde en sy goedheid twee konsepte is wat Jeremia 
aangryp as die basis vir sy hoop op die toekoms. 

Die vyf Klaagliedere volg op mekaar in terme van ’n perspektief op die verlede (hfst. 1-2), 
die hede (hfst. 3), en die hoop vir die toekoms (hfst. 4-5). My titels vir hoofstuk 1, 2 en 4 
kom uit die eerste verse van dié hoofstukke, terwyl hoofstuk 3 en 5 se titels uit die kernvers 
van die onderskeie Klaagliedere kom: 

• “Ag, hoe verlate lê die stad” – hfst. 1 

• “Ag, hoe het die donker toegesak op Sion” – hfst. 2 

• “Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop” – hfst. 3 

• “Ag, hoe dof het die goud geword” – hfst. 4 

• “Bekeer ons tot U, Here, dat ons bekeer kan wees, gee ons weer die bestaan van 
vroeër.” – hfst. 5. 

  



Klaagliedere 1: “Ag, hoe verlate lê die stad” 

Lees Klaagliedere 1 

1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld? 

 

 

2. Watter insigte, opdragte, en beloftes is daar wat vir jou betekenis het. 

 

 

Teks en konteks 

Twee sprekers tree op in hierdie gedig, die profeet en die verpersoonlikte Jerusalem. Dit gee 
ook ’n handige verdeling van die inhoud van die gedig: 

• 1:1-11b – Profeet: “Ag, hoe verlate lê die stad wat vol mense was.” 

• 1:11c-16 – Jerusalem: “Kyk tog, Here, en sien tog raak hoe verag ek is.” 

• 1:17 – Profeet: “Sion steek haar hande uit om hulp, maar daar is niemand wat haar 
bystaan nie.” 

• 1:18-22 – Jerusalem: “Die Here het reg gedoen: ek was ongehoorsaam aan sy 
woord.” 

1:1-11b – Profeet: “Ag, hoe verlate lê die stad wat vol mense was.” 

Jeremia huil in hierdie gedig hartroerend oor die effek van God se toorn oor Jerusalem. Dit 
is soos ’n begrafnis wat hy moes gadeslaan (die woord wat hier vertaal is met “Ag, hoe” is 
baie keer in rouprosesse gebruik). Dit is duidelik dat hy hier as ’n ooggetuie skrywe van twee 
van die gevolge van God se toorn: 

1. Die traumatiese effek van die verwoesting van die stad op die psige van die volk: 

• Die prominente stad het soos ’n weduwee geword. 

• Sy moet nou dwangarbeid doen: “sy wat heerskappy gevoer het”. 

• Daar is niemand van haar vorige bondgenote naby om haar te help nie. Hulle het 
haar verraai en haar vyande geword. 

• Hulle onthou die kosbare dinge uit die verlede, maar weet dit is nou verby, die stad 
het onrein geword soos ’n menstruerende vrou, dit wys selfs op haar klere, sy is in 
haar naaktheid ontbloot (’n metafoor vir verkragting). 

2. Die ongebreidelde chaos wat in die gemeenskap sowel as in die heiligdom heers weens 
die verstrooiing van die volk in ballingskap: 

• Juda se mense is weggevoer en kry swaar tussen vreemde mense. 



• Hulle is nou ’n slawevolk. “Haar teenstanders het haar heersers geword.” 

• “Die paaie na Sion toe treur omdat daar geen feesgangers is nie.” Die pelgrimstogte 
na Jerusalem vir die verskillende feeste het tot stilstand geknars. Die priesters sug, 
die plek is verlate, Jerusalem het dit bitter. 

• Die prag van Sion het alles verdwyn en haar leiers moes magteloos wegtrek. Dink 
aan Sedekia wat vir Nebukadnesar gevlug het (Jer. 40), Ismael wat die agtergeblewe 
volk na die Ammoniete probeer wegvoer het (Jer. 41) en uiteindelik Joganan wat 
met hulle na Egipte toe getrek het ná die val van Jerusalem (Jer. 43). 

• Die waardevolle dinge in die tempel is uit die heiligdom weggevoer en die tempel 
ontheilig. 

• Die volk ly broodsgebrek. 

Op twee plekke word die rede daarvoor aangegee. Dit is oor “haar baie sonde” – die woord 
vir sonde in vers 5 is eintlik opstande of rebellies, boonop in die meervoud – en die “groot 
sonde” wat sy gedoen het. In vers 8 word die meer normale woord vir sonde gebruik. 

1:11c-16 – Jerusalem: “Kyk tog, Here, en sien tog raak hoe verag ek is.” 

Jerusalem verwoord haar eie leed in ’n gebed aan die Here: “Kyk tog, Here, en sien tog raak 
hoe verag ek is.” Sy vra ook aan die omringende nasies of haar onnoembare leed hulle nie 
raak nie: “of daar ’n smart is soos die smart wat oor my gekom het nie”. 

Sy wyt dié smart aan die toorn van die Here wat oor haar losgebreek het. Haar sondes is as’t 
ware saamgebind tot ’n juk en op haar nek gesit wat haar kragte getap en laat ingee het. Sy 
kon dus nie weerstand bied teen haar teëstanders nie. 

“In die parskuip het die Here vir Juda fyngetrap.” Dit is daarom dat sy so huil: “dat die trane 
uit my oë stroom.” Daar is geen trooster naby nie. Die bevolking is verslaan. Die vyand het 
die oorhand gekry. 

1:17 – Profeet: “Sion steek haar hande uit om hulp, maar daar is niemand wat haar 
bystaan nie.” 

Jeremia eggo in ’n enkele vers dat daar niemand is wat haar bystaan nie, al steek sy haar 
hande uit om hulp. 

1:18-22 – Jerusalem: “Die Here het reg gedoen: ek was ongehoorsaam aan sy woord.” 

In ’n boodskap bedoel vir die ander nasies erken Jerusalem nie net dat haar straf weens 
haar verkeerde alliansies gekom het nie – “Ek het na my bondgenote geroep, maar hulle het 
my in die steek gelaat” – maar veral omdat die Here reg gedoen het. Dit is die punt van 
omkeer, van vernuwing, die besef dat die Here se reg bó alles staan, en dat die erkenning 
daarvan die begin van nuwe moontlikhede is. 



Daarom kan sy die Here vra vir ingrype in haar nood, al word sy deur die swaard van die 
Here afgemaai. Sy wens ook dieselfde straf vir haar teëstanders wat hulle verlekker in haar 
smart: “Doen met hulle soos U met my gedoen het oor al my sondes.” 

Boodskap en betekenis 

Dit is duidelik dat die waarheid pynlik is om te sluk, maar Jerusalem kon dié chaos vermy het 
as hulle nie teen God gerebelleer het in hulle sonde nie. Die straf van ballingskap kon 
afgewend geword het as hulle maar net geluister het na die boodskap van die Here wat 
hulle gewaarsku het dat sy toorn oor hulle sal ontvlam weens hulle ongehoorsaamheid. 

Die evangelie in hierdie gedeelte is die besef dat die erkenning van sonde gekoppel aan die 
erkenning dat die Here reg opgetree het, die begin van die verandering kan wees. Dit is ’n 
boodskap wat vir alle tye geld. Soos die tollenaar in die tempel, anders as die Fariseër, daar 
ver gaan staan het en selfs nie na die hemel toe wou opkyk nie, só moet ons ook bid: “O 
God, wees my, sondaar, genadig.” (Luk. 18:9-14).  

Dit is dan wanneer ons die Here Jesus hoor sê: “Hierdie man, en nie die ander een nie, het 
huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal 
verneder word; en hy wat nederig is, sal verhoog word.” 

Refleksie 

Wat is die boodskap vir jou? 

 

 

Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou 
joernaal. 

 

 

 

  



Klaagliedere 2: “Ag, hoe het die donker toegesak op Sion” 

Lees Klaagliedere 2 

1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld? 

 

 

2. Watter insigte, opdragte, en beloftes is daar wat vir jou betekenis het. 

 

 

Teks en konteks 

Daar is weer twee sprekers wat optree in hierdie gedig, die profeet en die verpersoonlikte 
Jerusalem. Dit gee ’n handige verdeling van die inhoud van die gedig: 

• 2:1-19 – Jeremia: “Ag, hoe het die Here in sy toorn die donker laat toesak op Sion!” 

• 2:20-22 – Jerusalem: “Kyk tog, Here, let tog op aan wie U dit gedoen het.” 

2:1-19 – Jeremia: “Ag, hoe het die Here in sy toorn die donker laat toesak op Sion!” 

Hierdie deel van die gedig bevat drie dele: 

• 2:1-10 – Jeremia beskryf die donker wat die Here in sy toorn laat toesak het op Sion. 

• 2:11-17 – Jeremia beskryf sy eie moedeloosheid en smart oor die toestand van die 
stad en sy mense 

• 2:18-19 – Jeremia roep hulle op om sonder ophou te bid om die lewe van hulle 
kinders 

DIS DONKER: Die digter praat in die eerste tien verse in die derde persoon en beskryf die 
donker wat die Here in sy toorn laat toesak het op Sion. Die pragstad is tot in die stof 
verneder. Die Here het in sy toorn selfs sy eie tempel nie ontsien nie. Die woord vir tempel 
in vers vers 1 is eintlik "voetstoel van sy voete" wat soms met die ark verbind is (Ps. 99:5), 
soms met die hele tempel (Jes. 60:13). Die Here het sy genade teruggetrek en die krag van 
Juda gebreek. Hy het self hul teëstander geword. 

“Hy het sy eie woning verniel asof dit ’n skerm in ’n tuin is” wat nie net die genadeloosheid 
van die oordeel uitdruk nie – niks word gespaar nie, selfs nie die Here se tempel nie – maar 
ook die boodskap begin dra van die tydelikheid en veranderlikheid van ’n kultus wat aan ’n 
vaste gebou verbind is. Die Here kan nie ingeperk word deur 'n gebou nie. Daarom dat Jesus 
later kon verklaar dat die tyd gekom het dat die ware aanbidders God nie meer op ’n berg of 
in Jerusalem sal aanbid nie, maar enige plek onder die son. Die Vader wil juis hê dat die 
mense wat Hom aanbid, Hom deur die Gees en in waarheid moet aanbid (Joh. 4:21-24). 



Die verwoesting van die plek van ontmoeting, die vertrapping van sy heiligdom, en die 
ontheiliging van die tempel deur die vyand lui egter hier ’n donker tyd vir die volk in. Die 
krisis is die verwording van die gelowiges: “Daar is geen onderrig meer in die wet nie,” 
letterlik: “Daar is nie meer 'tôrâ' nie". Die begeleiding uit God se wet, sy riglyne vir die lewe, 
het tot stilstand geknars. Die profete ontvang ook geen visioen waarmee God sy wil kan 
uitdruk nie. Die Hebreeuse woord wat hier met ontvang vertaal is, is eintlik vind – d.w.s. 
selfs as hulle soek na die Here, kry hulle nie ’n antwoord nie. 

Die koning is en sy leiers is weggevoer, die oorblywende leiers – priesters en profete – is 
verslae. Dis regtig donker in Sion. 

EK’S MOEDELOOS: In vers 11 tot 17 verwoord die digter sy eie moedeloosheid en smart oor 
die lyding en verwonding van die stad en sy mense. Sy oë is gedaan van huil: “dit brand in 
my, my moed is gebreek.” Wat hom veral ontstel is die effek op die weerloses in die 
samelewing, die kinders en babatjies wat inmekaar sak omdat hulle nie iets het om te eet of 
te drink (letterlik: waar is die graan en wyn?) nie: “In die strate van die stad val hulle om 
soos gewondes, in die arms van hulle moeders blaas hulle die asem uit.” 

Dié lyding is só erg dat Jeremia nie eers kan of wil probeer om hulle te troos met iets wat 
nóg slegter is as wat die stad van Jerusalem ervaar nie. Want, daar is niks wat slegters as dit 
is nie. 

Maar dan rig hy sy visier op een van die oorsake van dié tragedie: "Die visioene van jou 
profete was vals en misleidend." Die woord wat met "misleidend" vertaal is, is letterlik 
"witgeverf" wat ’n mens laat dink aan die skrifgeleerdes en Fariseërs wat deur Jesus beskryf 
is as: “witgeverfde grafte, wat van buite mooi lyk maar daarbinne vol doodsbene en 
allerhande onsuiwerheid is. So is julle ook: van buite lyk julle vir mense vroom, maar van 
binne is julle vol huigelary en minagting van die wet.” (Matt. 23:27-28).  

Die profete se visioene was dus bedoel om toe te smeer, die situasie beter voor te doen as 
wat dit regtig is. Maar dit het die volk in ’n ontsettende tragedie gedompel. Jeremia spel dit 
só uit: "Hulle het nie jou sondes blootgelê sodat jou ballingskap afgeweer kon word nie; die 
openbaringe wat hulle vir jou gegee het, was vals en het tot jou verwerping gelei." 

Hulle val gryp die verbeelding aan. Die mense slaan hulle hande saam, skud hulle kop en 
spot hulle: “dit is die dag waarvoor ons gewag het.” Maar Jeremia weet: “Die Here het dit 
gedoen.” Dit beteken dit is net van Hom wat ’n omkeer te wagte kan wees. 

BID SONDER OPHOU: Daarom rig Jeremia hom tot die volk om in die lig van hulle tragiese 
toestand die saak met die Here uit te maak: "Roep tot die Here, Sion, laat jou trane in 
strome vloei, dag en nag, moet jou nie rus gun nie, moenie dat jou oë verligting kry nie. 
Staan dwarsdeur die nag op en roep, stort voor die Here jou hart uit soos water, strek jou 
hande uit, en bid om die lewe van jou kinders, hulle wat van honger beswyk op die hoeke van 
die strate." 

2:20-22 – Jerusalem: “Kyk tog, Here, let tog op aan wie U dit gedoen het.” 



Dit is presies wat Jerusalem dan doen, soos die digter dit verwoord: "Kyk tog, Here, let tog 
op ..." Van die woorde en frases in die eerste tien verse word in hierdie gebed tot God 
gebruik. Daarmee word die afgryse van ’n oorlogsituasie voor die Here gebring. Dit is 
genadeloos. Niemand ontvlug of kom vry nie, oud en jonk, skuldiges en onskuldiges, jong 
vroue en jongmanne, die gewone bevolking en die priesters en profete. 

Hoewel die Here deur die Joodse volk se vyande gewerk het, kan Jerusalem nie ontkom van 
die feit dat dit uiteindelik die werk van die Here self is nie: “U het ’n slagting aangerig en 
geen genade betoon nie.” En hoewel die reg van die Here om só op te tree reeds in die 
eerste hoofstuk erken is, roep Jerusalem, teen hoop op hoop, dat die Here sal raaksien. Net 
dit, want daarin lê alreeds die hoop vir ’n lotsverandering. 

Boodskap en betekenis 

Die donkerte van die verwoesting van ’n volk en ’n stad is erger as die ergste lyding wat daar 
is. Ons sien dit vandag nog, soos nou onlangs met Mosul in noord-Irak in die provinsie van 
Nineve deur die groep wat hulle self die Islamic State noem. Tienduisende Christene moes 
hulle huise verlaat, omdat hulle “Nasareners” is, volgelinge van die Man van Nasaret. 

Die Christene kan as martelare beskou word, anders as die Jode wat met die ballingskap net 
hulleself te blameer gehad het. Maar dieselfde gebed kan vandag nog vir hulle en vir onsself 
gebid word, maak nie saak in watter situasie ’n mens is nie, en wat die oorsaak daarvoor is 
nie: “Kyk tog, Here, let tog op aan wie U dit gedoen het.” Net van God kom verandering. Net 
van God kan verandering gevra word. 

Refleksie 

Wat is die boodskap vir jou? 

 

 

Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou 
joernaal. 

 

 

  



Klaagliedere 3: “Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop” 

Lees Klaagliedere 3 

1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld? 

 

 

2. Watter insigte, opdragte, en beloftes is daar wat vir jou betekenis het. 

 

 

Teks en konteks 

Hoofstuk drie is in baie opsigte eintlik die hart van die Klaagliedere van Jeremia. Jeremia is 
die “ek” in die ses en sestig verse waarvan elke derde een met ’n opeenvolgende letter van 
die Hebreeuse alfabet begin. Dit is egter ook duidelik dat Jeremia hierdie Klaaglied kollektief 
en namens die volk aanbied aan die Here, soos die gebruik van “ons” regdeur aandui. 

Inhoudsgewys dek dit vier belangrike aspekte van die profeet Jeremia se nadenke en 
refleksie oor die ramp wat die volk getref het. Dit is dus ook ’n modelgebed om na te volg 
wanneer ons op soortgelyke wyse in ’n krisis is: 

• 3:1-24 – “Dít sal ek ter harte neem, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan 
nie.” 

• 3:25-39 – “Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra.” 

• 3:40-47 – “Laat ons ons doen en late deeglik ondersoek, en ons tot die Here bekeer.” 

• 3:48-66 – “My trane sal aanhou vloei, totdat die Here uit die hemel afkyk en dit 
raaksien.” 

3:1-24 – “Dít sal ek ter harte neem, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie.” 

Jeremia begin deur sy ellende op die tafel te sit. Hy beleef die ballingskap as iets wat só erg 
is, dat dit voel asof hy persoonlik daardeur in God se toorn geslaan is. Dit is asof hy die 
donker ingejaag is en die Here hom op ’n pad laat loop waar daar geen lig is nie: “Hy het my 
toegebou met ’n muur van gif en ontbering rondom my.” 

Dit is asof sy gebede nêrens kom nie, asof God weier om sy gebede te verhoor. Dit is asof 
daar geen uitkomplek vir hom is nie. Nie net het die Here hom verlaat nie, maar hy vind dat 
hy uitgelag word deur die volk. Dit maak die lewe vir hom galbitter. 

Maar, juis toe hy gedink het dit is klaar met hom en met sy hoop op die Here, het hy besef: 
“deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie.” God se gramskap het hulle nie totaal 
vernietig nie. Daar het ’n oorblyfsel gebly. Wat beteken: “daar is geen einde aan sy 
ontferming nie, dit is elke môre nuut.” 



Geen wonder dat dié verse Robert Davidson geïnspireer het in die hoopvolle lied: “The 
steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new 
every morning, new every morning. Great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy 
faithfulness.”  

3:25-39 – “Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra.” 

Dít is ons hoop, God se troue liefde, selfs wanneer ons in die diepste ellende is. Trouens, 
God se trou is só groot dat ’n mens op Hom kan bly hoop, voortdurend na sy wil kan bly vra.  

Daarom is dit goed om geduldig te wag op die hulp van die Here, selfs as ’n mens eensaam 
voel in die dra van die las wat die Here jou opgelê het. ’n Mens kan selfs jou wang draai vir 
wie jou slaan, in die hoop dat God sal ingryp – soos Jesus ook later sou aanraai in die 
Bergrede (Matt. 5:39). 

Ons hoop is immers dat die Here ’n mens nie vir altyd verstoot nie, dat as Hy beproewing 
oor ’n mens bring, daar ook weer uitkoms kom, dat Hy Homself ook weer ontferm omdat sy 
liefde so groot is. “Dit is teen sy sin dat Hy mense in ellende en beproewing bring.” 

Die Here sien immers raak as iemand se reg vertrap word, en sal ook die goeie te voorskyn 
bring. Daarom hoef ’n mens nie soseer te kla oor alles wat verkeerd is nie, maar ’n mens 
liewer toelê daarop om sy sonde te oorwin, iets wat die Here al vir Kain reg aan die begin 
gesê het: “As jy nie goeddoen nie – die sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag 
kry. Maar jy moet oor hom heers.” (Gen. 4:7). Iets wat in Jesus vir ons moontlik geraak het! 

3:40-47 – “Laat ons ons doen en late deeglik ondersoek, en ons tot die Here bekeer.” 

Daarom is Jeremia se gevolgtrekking dat selfondersoek, selfs publiek as ’n mens die “ons” in 
gedagte hou, en bekering tot die Here die enigste pad uit die ellende en ontbering is. Dit 
moet met die hele hart gedoen word: “Ons het sonde gedoen en was opstandig.” 

Dié sonde was só erg en só wydverspreid dat die Here eintlik nie ’n ander keuse gehad het 
as om die volk in ballingskap te verdryf nie. Die volk het só verword dat die Here Homself 
van hulle verberg het: “sodat geen gebed na U kon deurkom nie.” Tragies! 

3:48-66 – “My trane sal aanhou vloei, totdat die Here uit die hemel afkyk en dit raaksien.” 

Daarom onderneem Jeremia om op volhardende manier vir sy volk te bid: “totdat die Here 
uit die hemel afkyk en dit raaksien.” Want, hy weet, as God eers raaksien, sal die uitkoms 
kom. 

In ’n verwysing na sy eie ervaring in die put in die binneplaas – wat terloops ook herinner 
aan Jona se gebed (Jona 2) – verkondig hy aan die volk dat die Here inderdaad hoor en sal 
verhoor. Soos die Here sy eie saak beredder het, só sal Hy ook vir die volk se reg opkom. 

Boodskap en betekenis 

Dit is treffend hoe hierdie Klaaglied beweeg van die persoonlike belewenis van en 
identifikasie met die pyn van die ballingskap van die geloofsgemeenskap na die persoonlike 



belydenis van die geloof in God wat goed is vir dié wat op Hom bly hoop, vir dié mense wat 
na sy wil bly vra. Hierdie persoonlike belydenis van die profeet mond uit in ’n publieke 
oproep dat die gemeenskap van gelowiges ’n deeglike selfondersoek sal doen sodat hulle by 
hernuwing as gemeenskap van gelowiges hulleself tot die Here kan bekeer. Dit sluit af met 
die verbintenis tot volhardende gebed vir die geloofsgemeenskap totdat die Here die 
smeking hoor en daarop reageer. 

Klaagliedere 3 is dus by uitnemendheid ’n model om in ons gebede vir groot transformasie 
na te volg. 

Refleksie 

Wat is die boodskap vir jou? 

 

 

Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou 
joernaal. 

 

 

 

  



Klaagliedere 4: “Ag, hoe dof het die goud geword” 

Lees Klaagliedere 4 

1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld? 

 

 

2. Watter insigte, opdragte, en beloftes is daar wat vir jou betekenis het. 

 

 

Teks en konteks 

In die Klaaglied van hoofstuk 4 word die problematiek van leierskap aangespreek. Die leiers 
se sondes en oortredinge, sê Jeremia, het nie net die Here se geduld met hulle laat opdroog 
nie, maar die hele volk in die wanhoop van ballingskap gedompel. Die leiers het hulle glans 
verloor soos goeie goud wat dof geraak het, soos sneeu wat nie meer sy glans behou nie, 
maar swarter as roet geword het.  

Tóg, sê Jeremia, is daar hoop, want die Here sal uiteindelik die straf vir hulle sonde beëindig. 
Hy sal die ballingskap nie laat voortduur nie, en dié ongeregtigheid aan die kaak stel van die 
nasies wat hulle verlekker het in Israel se oordeel. 

Jeremia se nadenke daaroor word in drie dele opgedeel: 

• 4:1-16 – Jeremia: “Daar word geen genade aan die leiers betoon nie.” 

• 4:17-20 – Jerusalem: “Ons kyk ons oë moeg om hulp wat nie opdaag nie.” 

• 4:21-22 – Jeremia: “Die straf vir jou sonde is beëindig, Sion ... maar jóú sonde gaan 
Hy straf, Edom.” 

4:1-16 – Jeremia: “Daar word geen genade aan die leiers betoon nie.” 

Let op na die treffende metafore waarmee die val van die leiers in hierdie deel van die 
Klaaglied beskryf word:  

• “Ag, hoe dof het die goud geword, hoe het die goeie goud sy glans verloor!”  

• “Die gewyde edelstene lê weggegooi op al die hoeke van die strate!” 

• “Die leiers van Sion het meer glans gehad as sneeu, hulle was witter as melk ... Maar 
nou is hulle swarter as roet.” 

Hierdie leiers word nou beskou as erdepotte. Hulle is nie meer op enige manier spesiaal nie. 

Hoekom? Want die gemeenskap het só wreed geword onder hulle (gebrek aan) leiding dat 
die hele gemeenskapslewe in duie gestort het. 



Dit het onvermydelik tot ’n vermindering in hulle status gelei: “Hulle word nie eens op die 
strate herken nie.” Om die waarheid te sê, mense wil niks met hulle te doene hê nie: “Gee 
pad! Julle is onrein!” Dit sluit in dat die Here hulle lot nie meer aantrek nie, en geen 
meegevoel met hulle het, of genade aan hulle betoon nie. 

Maar die grootste probleem is nie wat dit aan hulle as leiers gedoen het nie. Die Here se 
toorn het nie net die leiers getref nie, maar almal. Hy het ’n vuur in Sion aangesteek wat 
hom tot op sy fondamente verteer het. 

4:17-20 – Jerusalem: “Ons kyk ons oë moeg om hulp wat nie opdaag nie.” 

In hierdie kort gedeelte word die angs van die volk op twee maniere beskryf. Aan die een 
kant is daar die misplaaste verwagting dat iemand hulle sou help – miskien word hier na 
Edom verwys, aangesien in die volgende gedeelte juis ’n oordeel oor hulle uitgespreek oor 
hulle houding teenoor Juda. Dit het egter nie gebeur nie. 

Aan die ander kant is daar die gedwarsboomde verwagting dat die koning sy man sou staan 
teen die bedreiging, maar hy het voete van klei gehad en is gevang deur die vyand – ’n 
klaarblyklike verwysing na Sedekia se vlug wat deur Nebukadnesar gefnuik is. 

4:21-22 – Jeremia: “Die straf vir jou sonde is beëindig, Sion ... maar jóú sonde gaan Hy 
straf, Edom.” 

Tóg, sê Jeremia, is daar hoop. Die Here, belowe hy, sal uiteindelik die straf vir Juda se sonde 
beëindig. Hy sal die ballingskap nie vir altyd laat voortduur nie, en die ongeregtigheid van 
Edom aan die kaak stel wat hulle verlekker het in Israel se oordeel. 

Boodskap en betekenis 

Daar is nie regtig groot sondes en klein sondes nie. Sonde bring ’n skeiding met God, hoe 
groot of klein dit nou ook al is. Daar is om dieselfde rede ook nie juis groter sondaars en 
kleiner sondaars nie, al praat ons soms so. Maar dit is tog ’n feit dat geestelike leiers se 
ongehoorsaamheid ’n groter impak op die geloofsgemeenskap het weens die feit dat hulle 
invloedsfeer groter is. Daarom sonder die Here die geestelike leiers uit in hierdie Klaaglied 
van Jeremia.  

Tóg, sê Jeremia, is daar hoop, want die Here is self uiteindelik die Leier van sy volk, sowel as 
van die geestelike leiers. Hy sal self bepaal wat die uiteinde van sy volk sal wees asook van 
hulle leiers. Daarin lê ook ons hoop. Die Here sal sy mense nie sonder rigting en begeleiding 
laat nie. Daarop kan ons staatmaak. 

Refleksie 

Wat is die boodskap vir jou? 

 

Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou 
joernaal. 



Klaagliedere 5: “Bekeer ons tot U, Here, dat ons bekeer kan wees.” 

Lees Klaagliedere 5 

1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld? 

 

 

2. Watter insigte, opdragte, en beloftes is daar wat vir jou betekenis het. 

 

 

Teks en konteks 

Hierdie Klaaglied het wel 22 verse, soos hoofstuk 1,2 en 4, maar die verse begin nie met 
opeenvolgende letters van die Hebreeuse alfabet nie. Dit is ook veel korter as die ander 
Klaagliedere. Die hele gedig word verder as ’n Klaaglied van die gemeenskap van Jerusalem 
verwoord, ’n gepaste afsluiting van die versameling van Klaagliedere van Jeremia. 

Vers 1 druk die smeking van die volk uit: “Slaan tog af op wat oor ons gekom het, Here.” 
Soos dit toenemend in die vorige Klaagliedere duidelik geword het, is die hoop van die volk 
nie geleë in die leiers van die volk nie, maar net in God self. Daarom vra die volk: “Kyk tog en 
sien self hoe ons verneder is.” 

Vers 2-18 druk die benarde situasie van die volk uit.  

Jerusalem beskrywe die ontsetting van die oorheersing wat die eens trotse simbool van God 
se teenwoordigheid nou beleef: 

• Hulle besittings is aan vreemdes gegee;  

• Die mans is uitgemoor wat baie weeskinders en weduwees agtergelaat het. 

• Die vrouens is verneder. 

• Die Leiers is uitgewis 

• Jonk en oud ly onder die verguising. 

• Daar is geen feestelikheid meer nie. 

• Ekonomies gaan dit beroerd – water en hout is nie meer gratis nie. 

• Polities is hulle ’n verstote gebied. 

Maar ten diepste is dit ’n geestelike realiteit. Die tragiese feit dat hulle oorheers word, dat 
hulle magteloos voel, dat die hele lewe onveilig geword het – selfs wanneer hulle probeer 
om in die veld kos te gaan haal – is weens die sondes van die vaders: “Ons het ons aansien 
verloor, daar het ellende oor ons gekom, want ons het sonde gedoen!” 

Dit is die rede vir hulle droefheid, “vir die swart kringe om ons oë.” 



In vers 19 word die hoop van die volk verwoord in ’n enkele geloofsbelydenis:  

“Maar Ú, Here, U heers vir altyd, u troon staan vas van geslag tot geslag.” Dit is tegelyk die 
enigste vaste punt vir die volk sowel as hulle enigste hoop. In hulle ontsetting sluit dié 
enkele sin van verheerliking van die Here hulle toekoms oop. 

Daarom sluit die Klaaglied en die boek af met die laaste drie verse waarmee hulle hul hoop 
op God in ’n gebed uitdruk: 

• “Waarom sou U ons dan bly vergeet, ons vir altyd verlaat?” 

• “Bekeer ons tot U, Here, dat ons bekeer kan wees, gee ons weer die bestaan van 
vroeër.” 

• “Of het U ons heeltemal verwerp? Is U toorn oor ons so groot?” 

Boodskap 

Dit is duidelik dat hierdie Klaaglied nie net wil hê dat die pyn van die Godsvolk in hulle 
benarde situasie verlig word nie, maar dat die verhouding met die Here herstel word: 
“Bekeer ons tot U, Here, dat ons bekeer kan wees, gee ons weer die bestaan van vroeër.” En 
dit kan net van God self af kom. Immers: “Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop.” (3:25), 
iets wat resoneer met beide Dawid se belydenis in Psalm 51 sowel as Jeremia se eie beloftes 
van herstel in Jer. 30-33, die Boek van Vertroosting. Die hoop vir bekering lê in God se 
ingrype, nie in die mens se eie pogings daartoe nie. 

Daarmee gee Jeremia vir ons as gelowiges ’n manier waarop ons ook na leed in ons eie lewe 
en in dié van ons gemeenskap kan kyk en die Here se wil en uitkoms kan bly soek. Net soos 
die Klaagliedere in die Psalms ons help om ons leed te verwoord en met die regte 
perspektief op onsself en op God die Here om uitkoms te nader, só help Klaagliedere van 
Jeremia ons ook daarmee. 

Refleksie 

Wat is die boodskap vir jou? 

 

 

Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou 
joernaal. 

 

 

 


