
Huisgeloof2016#26 <> Jeremia 1 

Jeremia word tot profeet geroep 
4 Die woord van die Here het tot my gekom: 5 Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; 
voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. 6 “Ag, Here my God,” het ek 
geantwoord, “ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk.”   7 Toe sê die Here vir my: Jy moenie sê: “Ek is te jonk” 
nie.  Jy moet gaan na wie toe Ek jou ook al stuur, en alles wat Ek jou beveel om te sê, moet jy sê. 8 Moenie vir hulle 
bang wees nie, want Ek is by jou, Ek sal jou red.  Dit is wat die Here gesê het.  9 Hy het sy hand uitgesteek, my mond 
aangeraak en vir my gesê: Ek het nou my woorde in jou mond gelê.  10 Kyk, Ek stel jou vandag aan oor nasies en oor 
koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. 
 
 
1. Voor Jeremia vir God geken het, het God vir Jeremia geken (vs 5) 
My identiteit begin nie wanneer ek myself verstaan nie. Nee, my identiteit begin by God, wat Hý van my dink. Ek 
praat nooit die eerste woord nie. Ek maak nooit die eerste beweging nie. Alles begin by God! Onthou altyd wie jy is 
en Wie sŉ jy is! In Swede is daar ŉ gesegde: “In elke man is daar ŉ koning, in elke vrou ŉ koningin. As jy met hulle 
praat, spreek hulle aan: “U Majesteit.” En beleef dan hoe hulle koninklikheid na vore kom.” 
 
2. “Voor jy gebore is, het Ek jou aan my gewy” 
Jy is gekies om aan God se kant te wees… Jy kom nie in die wêreld as ’n toeskouer nie. In die wêreld is daar nie 
neutrale grond nie. Of ons begin leef as “gewydes” of ons verraai dit deur ons leefstyl! Weet jy, God kies ons ongeag 
wat die wêreld van ons dink… 
 
Eugene Peterson was die kleinste kind in sy buurt en is altyd laaste gekies. Eendag het die twee “kapteins” van die 
buurt se spanne gestry oor wie gaan hom kies, want nie een wou hom hê nie! “In one moment I changed from a zero 
to a minus!” het hy vertel. Kyk, voor God is jy nooit ŉ zero of ŉ minus nie. Jy het ŉ plek wat net jy kan vul. Niemand 
kan dit in jou plek doen nie. Voor jy vir enigiets goed was, het God besluit jy is goed genoeg vir Sy werk.  
God wil die wêreld wen deur liefde en elke persoon is gekies om saam met Hom ŉ verskil te maak! 
 
3. “Ek het jou aangestel as profeet” 
Die woord “aanstel” beteken eintlik gee. Dis God se manier van doen - Sy Seun gegee (Johannes 3:16)… dis ons 
manier van doen. Gee jouself as ŉ heilige offer (Romeine 12) “Om te gee maak ons gelukkiger as om te ontvang” ( 
Hand 20) Profeet beteken Sy verteenwoordiger... Profete help mense om sin te maak van hulle lewe deur self die 
vyfde Evangelie te wees. Ek en jy is dalk al Bybel wat mense ooit in hulle lewe gaan lees. 
 
In God se hand >> ŉ Juwelier het ŉ klomp pragtige stene aan ŉ voornemende koper gewys. Tussen die 
weerkaatsende diamante, robyne en smaragde het daar ŉ plat, dowwe steen gelê. “Wat doen daardie dowwe een 
tussen die res? Vra die koper nuuskierig. “O, nee, jy onderskat die steen se potensiaal?” antwoord die juwelier. Hy 
het die steen geneem en het sy vuis rondom die eenvoudige steen toe gemaak. Toe hy sy vuis weer oopmaak was dit 
asof hy ŉ reënboog in die palm van sy hand hou. Groen, goud, pienk, laventel en blou het uit die binnekant van die 
steen geskyn. “Wat het jy aan die steen gedoen? Roep die verbaasde koper uit. “Dis ŉ opaal” het die juwelier 
verduidelik “ Dit is wat ons noem ŉ simpatieke juweel. Dit het net nodig om deur ŉ mens se hand vasgehou te wees 
en dan bring dit al die kleure, diepte en skoonheid wat daarbinne vasgevang is, na vore!” Elke mens is eintlik ŉ 
simpatieke juweel wat in God se Hand verander in ŉ wonderlike juweel van ŉ mens! 
 
# Die drie dodelikste woorde en die begrafnis 
Na hierdie bevrydende 3 feite gebruik Jeremia die drie dodelikste woorde. 
“Ek kan nie.” 
“Ek is nog”  
“Ek is net” 
Dit hoort nie in ’n gelowige se woordeskat nie – onthou altyd die energiegewende Filippense 4:13. Die 3 dodelike 
woorde kan opgesom word in een woord: “Nee!” 
Daar was mos ŉ juffrou wat vir haar klas ŉ “Ek kan nie” begrafnis gehou het waar hulle al hulle “ek kannies” op ŉ 
papier moes neerskrywe en toe dit gaan begrawe het.  
Daar lees die juffrou die volgende: 
“Vriende, ons is hier bymekaar ter herinnering van “Ek kan nie.” Terwyl hy hier op aarde was, het hy baie van ons 
lewens aangeraak. Ons het vir “Ek kan nie” ’n finale rusplek gegee. Hy word oorleef deur sy familielede, “Ek kan”, “Ek 
wil”, “Ek gaan dadelik”. Mag “Ek kan nie” in vrede rus en mag ons saam met “Ek kan” vorentoe beweeg.” 



 
 

Lees: Jer 1: 4-10 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae 

het by jou opgekom? 
Raakvat vrae:  
Was jy al bang om te praat toe jy moes. Vertel van so ’n geleentheid. 
Vertel van ’n geleentheid toe jy net die regte woord vir die oomblik gevind het. 
Hoe gee die Here vir ons die regte woorde vir die oomblik? 
Wat sal jy anders doen as jy altyd die versekering het dat jy die regte woorde vir die 
oomblik sal kry. 
Wat is daar nog wat ’n mens bang maak om te praat? 

 

Plak ’n paar kragtige 

woorde op “random” 

plekke in julle huis. 

Woorde soos vergewe, 

geduld, “kindness”, 

liefde, vriendelikheid. 

Praat oor hoe toepaslik 

dit vir ’n situasie is. 

 

Hierdie week moet julle 

mense dien met julle 

woorde. Woorde van 

bemoediging is altyd 

goed. Gaan na ’n 

hospitaal of siek 

persoon en gaan 

bemoedig hulle. 

Onthou! Die Here sal 

die woorde gee!   

So: Jer 1: 4-10 
Ma- Di: Hebreërs12: 18-29 
Wo- Do: Psalm 71:1-6 
Vr.–Sat: Lukas 13: 10-17 

 

 

Tik of skryf ’n klomp  woorde op ’n papier. Begin met die vrugte van 

die Gees. Knip die woorde op en plaas dit in ’n bakkie. Aan die einde 

van julle ete maak die bakkie oop en gee vir elkeen ’n kans om ’n 

woord te trek. Kry of die woord ’n  gepaste woord vir die oomblik is 

of nie. Elkeen wat ’n gepaste woord getrek het, kan ’n beloning kry.  

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Here dankie vir die woorde waarmee ons u kan dank vir die kos.  

Oorgee-gebed 
Help my vandag U te volg waar U ons lei. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag die regte woord vir die regte oomblik vind.     

Die Here help ons met ons woorde 

 

Jer. 1:6 “Ag, Here my God,” het ek geantwoord,“ek kan nie goed praat nie, ek is nog te 

jonk.” 7 Toe sê die Here vir my:Jy moenie sê: “Ek is te jonk” nie.Jy moet gaan na wie toe 

Ek jou ook al stuur, en alles wat Ek jou beveel om te sê, moet jy sê. 
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