
Huisgeloof2016#33 <> Jeremia 29 

 
1 Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die 
ballinge wat nog oor was, en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadnesar 
uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. 2 Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die 
koninginmoeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne 
en die bouers uit Jerusalem weg is. 3 Jeremia het die brief gestuur met Elasa seun van Safan en met 
Gemarja seun van Gilkija wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadnesar van Babel toe 
gestuur is. 4 So sê Ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat Ek uit 
Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het: 5 Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine 
aan en eet die opbrengs daarvan, 6 trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders 
in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. 7 Bevorder die belange van die 
stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is 
ook julle belange.  
 
# Die lewe is moeilik lekker... 
Een dag het Linus en Charlie Brown van die geliefde Peanuts strokiesprente saam geloop en gesels. 
Linus sê: “Ek hou nie daarvan om probleme direk in die gesig te staar nie. Ek dink die beste manier 
om die probleme op te los, is om hulle te vermy. Om die waarheid te sê, hierdie is eintlik my 
lewensuitkyk. Geen probleem is so groot of so ingewikkeld dat ek nie daarvan kan weghardloop nie!”  
In die rolprent City Of Joy raak die een karakter die wysheid kwyt dat daar net drie benaderings tot 
die lewe is: “RUN, SPECTATE AND COMMIT!” 
Mense het ŉ ‘hier en daar’ kultuur... as hulle hier is, wil hulle daar wees, en hulle daar is, wil hulle hier 
wees. (Martinus Versveld) 
 
BLOM waar jy geplant is <> God, ons Here, ken elke spikkeltjie van elke omgewing waarin Sy 
volgelinge bly, daarom is ons nie verniet hier geplaas nie. In Jeremia 29 leer ons een van die 
belangrikste beginsels van die Christelike lewe - blom waar jy geplant is! Die Christelike lewe 
bestaan nie uit wegvlug nie, maar in getrou bly in die omstandighede (al is dit hoe moeilik) én te blom 
waar jy geplant is. Die geheim van ’n lewe wat blom waar dit geplant is?  John Knox het gesê: “ŉ 
Persoon saam met God is altyd in die meerderheid.” Die waarheid is dat die gelukkigste mense is 
hulle wat geleer om te blom waar hulle geplant is. Hoekom? Want daagliks herbevestig hulle met 
hulle lewe dat God in beheer is. Hoe doen jy en ek dit? Deur in afhanklikheid van Hom te leef, ja, los 
hande aan Hom vas te hou. Dis afhanklikheid én vertroue. Probeer dit! 
 
Bevorder die belange van die stad <> Lawrence Haworth het baie jare gelede ŉ boek gepubliseer 

met die titel, The Good City, waarin hy verduidelik dat daar twee dele is wat ŉ stad ŉ goeie een 
maak. Die eerste is geleentheid en die tweede is gemeenskap (community). Jy kan nie ŉ goeie stad 
hê met net een van die twee dinge nie. Wat verkeerd is met baie stede vandag is dat daar net 
geleenthede is, maar geen gemeenskap-aspek waar mense kan tuis voel nie. 
Jeremia 29 - in die vorm van ŉ brief van God - gee advies wat vandag nog van toepassing is – blom 
waar jy geplant is deur die geleenthede aan te gryp (bou huise, plant tuine, ens.) en bou ŉ omgee-
gemeenskap (bevorder die belange van die stad en bid tot God). 
Om te blom waar jy geplant is, beteken dat ons altyd die beste ding moet doen al is dit slegste van 
tye!  
 
Geluk is <> Die waarheid is dat die gelukkigste mense hulle is wat geleer het om te blom waar hulle 
geplant is, omdat hulle God liefhet deur vir ander en hulleself om te gee. Daarom kan hulle elke dag 
soos Ps 118:24 bely: Dit is die dag deur die Here gemaak, laat ons daaroor juig en bly wees. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lees Jeremia 29: 1, 4-7 

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

Raakvat vrae:  

 God se mense was in ŉ vreemde land, wat nie hulle s’n was nie. Hoe sou hierdie woorde 

hulle laat voel het? 

 Voel jy soms soos ŉ vreemdeling in jou eie land? Wanneer? Hoe hanteer jy dit? 

 Op watter manier help hierdie teks jou om te dink oor die plek waar jy bly? 

 Vertel van ŉ keer toe jy gesien het iemand maak ŉ verskil, al was hy/sy nie in hul plek van 

voorkeur  nie. 

 Is daar iets wat jy in hierdie volgende week anders sal wil doen na aanleiding van die teks? 

Stop elke dag vir ŉ paar 

sekondes by die hek/voordeur 
van die plek waar jy die 
grootste deel van jou dag 
gaan spandeer - of gee ’n 
oomblik se dinktyd.   
Bv. skoolhek, besigheid se 
voordeur, kompleks se 

voorportaal. Jy kan dit oopoë 
doen. Hou mekaar op hoogte 
van wat jy beleef het. 

Identifiseer iemand wat ŉ 
rol in julle dorp speel. Dit 
hoef nie die burgemeester 
of die skoolhoof te wees 
nie. Skryf vir hom/haar ŉ 
kaartjie om julle waardering 
uit te spreek. 

So: Jeremia 29:1, 4-7 

Ma- Di: Psalm 66:1-12 

Wo-Do: 2 Timoteus 2:8-15 

Vr-Sa:  Lukas 17:11-19 

Gee vir elkeen ŉ A4 papier. Elkeen teken daarop ŉ prentjie van een of twee 

plekke waar hy/sy baie tyd van die week deurbring (buiten jou eie woonplek). 

Knip die prente uit en plak dit op ŉ groot vel koerantpapier. Skryf bo of 

onderaan: Ons bid vir ons dorp. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 

Dankie dat U vir ons en die mense rondom ons sorg met kos. 

Oorgee-gebed 
Laat my lewe ŉ seën wees vir die mense van my dorp. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy vandag vir ons dorp bid, oral waar jy kom. 

Ons bid vir ons dorp. 
 

Jer. 29:7 
En julle moet help dat dit goed gaan met die stad waarnatoe Ek julle laat 
wegvat het. Julle moet ook bid vir die mense van daardie stad, want as dit 
met hulle goed gaan, dan sal dit met julle ook goed gaan. 
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