
‘Gods woorden 
toe-eigenen is 

leven in vrijheid!’







Jeremia 29: 4 -14
Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël, tegen alle 
ballingen die Ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd: 
Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan, 
neem vrouwen en verwek zonen en dochters, neem vrouwen voor 
uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en 
dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek 
de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid 
ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want 
zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laten uw 
profeten die in uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet bedriegen. 
Luister niet naar uw dromers die u laat dromen, want met leugen 
profeteren zij tegen u in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, 
spreekt de HEERE. 



Jeremia 29: 4 -14
Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in 
Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord 
gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, Ik 
ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn 
gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en 
hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij 
bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, 
wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u 
gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in 
uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle 
plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u 
terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb 
gevoerd.





Wat geweldig is het karakter van onze 
God. Ondanks terugkomende 
ongehoorzaamheid, zonde en het 
afkeren van God is Gods identiteit liefde, 
genade en na het oordeel is daar weer 
zijn handreiking. Na oordeel is daar 
altijd weer Gods ‘Sjalom’ oftewel vrede 
en heil! Dat is Gods hart, dat is Gods 
geweldige identiteit. 





Kolossenzen 3:15-16

En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in 
één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van 

Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar 
en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke 

liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.



Filipenzen 4:6-7

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, 
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij 

God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw 
harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.


















