Jeremia 23:16-18 – God praat
je niet naar de mond
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen
wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com.
Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.
Bij deze preek is preekverwerkingsmateriaal beschikbaar: Samen
GROEI-en.
Liturgie
Zingen: GKB Gezang 171 : 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 97 : 1, 2 en 3
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Jeremia 23 : 9 – 32
Zingen: Psalm 2 : 1 en 4
Preek over Jeremia 23 : 16 – 18
Zingen: Opwekking 687 : 1, 2, 3 en 4
Kinderen terug
Kinderlied
Lezen wet
Zingen: Psalm 19 : 4 en 6
Gebed

Collecte
Zingen: LvK Lied 479 : 1, 3 en 4
Zegen

Preek: God praat je niet naar de
mond
Inleiding
dia 1 – Sint Maarten
Afgelopen maandag was het 11 november.
Elk kind weet volgens mij wel wat dat betekent: snoep.
Je belt overal aan, zingt een liedje,
en iedereen geeft je snoep mee.
Van de opbrengst kun je best een paar weken snoepen.
Tenminste, als je jezelf een beetje kunt beheersen.
Want als je zo veel snoep hebt,
is het natuurlijk wel erg verleidelijk
alles in één dag op te maken…
Als kind moet je van zo’n dag natuurlijk gebruik maken.
Ik bedoel: het is maar één keer per jaar 11 november.
Als je op een willekeurige andere dag de deuren langs zou gaan
om een flinke voorraad snoep aan te leggen
denk ik dat de meeste mensen ‘nee’ zeggen.

Misschien lachen ze even, misschien worden ze zelfs boos,
maar snoep krijg je niet mee.
Op 11 november moet je het er dus even lekker van nemen,
de volgende kans is pas over een jaar.
Dus als je zo veel mogelijk snoep wilt,
begin je al vroeg en loop je zo veel mogelijk straten.
Het is een echte verwendag, niemand zegt ‘nee’.
Al was het bij ons dus wel bijna zo ver gekomen…
Toen Hanneke in de supermarkt kwam voor snoep,
lag er bijna niets meer in de schappen.
We hadden snoep voor zes kinderen.
Om half zes ging de bel,
met direct vijf meiden op snoepjacht.
Er hadden er niet meer langs moeten komen,
want dan hadden we niet genoeg…
En je kunt het niet maken
om kinderen met lege handen weg te sturen…
Sommige kinderen zullen er waarschijnlijk anders over denken,
maar het is maar goed dat het niet elke dag Sint Maarten is.
Dat zou wat zijn!
Dat je elke dag krijgt wat je wilt,
dat er nooit eens iemand is die ‘nee’ tegen je zegt.

Het is prima om één dag in het jaar op deze manier verwend te
worden,
maar verwennen moet niet een gewoonte worden.
dia 2 – God vindt niet alles goed
Vanmorgen gaat het erover dat God soms ook ‘nee’ zegt.
Dat God niet alles goed vindt wat jij wilt.
Dat God niet alles goed vindt wat jij doet.
God praat dingen die slecht zijn niet goed.
En hij wil ook niet dat wij dat wel doen.

1.Een aangename boodschap…
dia 3 – het moet wel leuk blijven
In Jeremia 23 gebeurt dat wel.
Het gaat over profeten.
Jeremia was in zijn tijd niet de enige profeet.
Er waren veel meer mensen die zichzelf profeet noemden.
Deze profeten hadden alleen wel een andere boodschap dan
Jeremia.
Een boodschap die veel aangenamer was…
Een paar weken geleden hebben we het erover gehad
dat de mensen Jeremia zien als een spelbreker.
Jeremia heeft overal kritiek op
en heeft het er steeds over dat de mensen zich moeten bekeren.
Maar daar zitten ze helemaal niet op te wachten!

Met Gods regels nemen ze het niet zo nauw.
Ze vinden het prima om in God te geloven,
maar dan moet die God niet allerlei eisen gaan stellen.
Het moet wel een beetje leuk blijven!
dia 4 – goedpraten
Dat vinden die andere profeten ook.
Zelf doen ze ook lekker waar ze zin in hebben.
In vers 14 beschrijft Jeremia hoe zij leven:
ze doen vrolijk mee met overspel, leugens en onrecht.
God moet daar maar niet zo moeilijk over doen.
En dat is ook de boodschap van deze profeten:
‘het maakt niet uit hoe je leeft, het maakt niet uit wat je
doet,
God zorgt toch wel voor je.’
Ze vertellen precies wat de mensen graag willen horen
en wat ze zelf ook graag willen horen.
Deze profeten praten je naar de mond met een fijne boodschap.
Ze zullen nooit ‘nee’ zeggen,
nooit zeggen dat God het anders wil.
God is volgens hen liefde, en vind daarom alles goed.
Als deze profeten profeteren
zullen ze nooit kritisch zijn maar praten ze alles goed.
Dat ze mensen naar de mond praten is nog niet het ergste,

ze verpakken het heel vroom.
Ze zeggen steeds dat ze een boodschap van God hebben,
dat ze namens God spreken.
En de mensen geloven wat graag.
Als deze profeten met hun vriendelijke boodschap namens God
spreken,
waarom zouden ze dan nog luisteren naar zo’n zuurpruim als
Jeremia?
Trouwens, die profeten hebben toch ook gewoon gelijk?
Israël is toch het volk van God?
En God heeft toch gezegd dat hij altijd trouw is
en dat hij zijn volk zal beschermen?
God is toch liefde en hij wil toch graag dat mensen gelukkig
zijn?
Wat heb je liever:
een God voor wie je helemaal jezelf mag zijn,
die niet moeilijk doet over hoe jij je leven invult,
of een God die vraagt om je leven om te gooien?
Het lijkt mij wel duidelijk: doe mij die makkelijke God maar!
Het leven is zo al ingewikkeld genoeg!
dia 5 – goed gevoel
We leven in een hele hectische wereld.
Er wordt van je verwacht dat je altijd bereikbaar bent.

Alles moet sneller, alles moet efficiënter, iedereen is druk.
Je moet jezelf bewijzen, elke dag weer.
Er zijn zoveel keuzes die je moet maken.
Ik heb deze week een nieuw matras gekocht.
Ik moest direct kiezen tussen 10 verschillende matrassen.
Vroeger waren mensen al lang blij als ze een matras hadden.
Hoefden ze veel minder na te denken.
In zo’n drukke wereld is het toch niet gek
om bij God wat rust te zoeken,
om in de kerk een ontspannend warm bad te willen?
Het is toch niet gek dat we dan graag willen horen
dat God ons neemt zoals we zijn en dat hij van ons houdt?
Dat we van God graag een goed gevoel willen krijgen,
zodat we er de rest van de week weer tegenaan kunnen?
De Canadees James Packer noemt dit een bubbelbad-geloof:
geloven mag niet moeilijk worden, je moet er vooral van kunnen
genieten.
Wat is daar nou mis mee?

2.God confronteert
dia 6 – God wil je leven
Het probleem is dat het eenzijdig is.
Ja, God is liefde.

Ja, God wil graag dat je bij hem tot rust komt.
Die profeten hebben gelijk als ze zeggen dat God trouw is.
Maar het is maar een halve waarheid.
Precies die helft die mensen graag willen horen.
God is niet iemand die alles maar goed vindt.
Als iets fout is, dan is het gewoon fout,
en dan gaat God dat niet goedpraten.
God wil niet dat je hem gebruikt om een goed gevoel te
krijgen.
Dat hij zich niet met je dagelijkse leven mag bemoeien,
maar dat jij alleen bij hem komt als jij even een aai over je
bol wilt.
God wil je hele leven.
dia 7 – God praat niet naar de mond
Daarom moet Jeremia profeteren tegen de profeten.
Iedereen moet het weten:
deze profeten zijn geen profeten van God!
Ze klinken misschien vroom,
ze zeggen misschien wel mooie dingen over God,
maar het enige wat ze doen is je naar de mond praten.
Ze praten alles goed wat God niet goed vindt.
En dat mag dan wel een fijne boodschap zijn,
van God komt die boodschap niet.

Deze profeten verzinnen maar wat.
Ze zeggen alleen maar dingen die in hun eigen straatje passen.
Aan Jeremia de taak om hen te ontmaskeren.
Om tegen de Israëlieten te zeggen:
‘mensen, wordt wakker, luister toch niet naar deze onzin!’
Maar hoe kom je er nu achter
of een profeet zijn eigen mooie praatjes verkoopt,
of dat hij echt spreekt namens God?
Hoe moeten de mensen weten
of ze naar Jeremia moeten luisteren of naar de andere
profeten?
Het antwoord daarop is te vinden in vers 22:
als die profeten echt namens God zouden spreken,
dan hadden ze de mensen Gods woorden laten horen,
dan hadden ze mensen opgeroepen om anders te gaan leven.
Profeten die echt van God komen, confronteren je.
Echte profeten doen niet alsof alles wel goed zit,
alsof God maar geluk heeft met zulke fijne mensen als wij.
Dat zijn misschien wel de profeten waar je graag naar
luistert.
Want het is fijn om te horen dat je op de goede weg zit.
Het is fijn om te horen dat God vindt dat je goed bezig bent.
Het is fijn om van God een ontspannen gevoel te krijgen,

om weer even lekker bevestigd te worden.
Echte profeten daarentegen zijn vervelende mensen.
Net als jij denkt dat je het er best aardig vanaf brengt,
komt een profeet jou vertellen dat je echt moet veranderen.
Ze zijn vermoeiend, echte profeten.
Ze zijn kritisch, en niet bang om je stevig te waarschuwen.
Want God wil jouw hele leven.
Jouw werk, jouw hobby’s, jouw gezin, jouw geld,
alles moet tot zijn eer zijn.
dia 8 – Jezus volgen
Jezus was ook zo’n kritische profeet.
Tegen mensen die dachten dat ze wel goed zaten,
kon Jezus enorm heftig uitvallen.
Jezus roept mensen op om tot inkeer te komen.
Jezus roept je op je niet te richten op wat je zelf wilt, maar
op wat God wil.
Jezus roept je op om jezelf te verloochenen,
om kruis te dragen,
in je hele leven achter Jezus aan te gaan.
Geloven in Jezus,
dat moet je niet doen voor het fijne gevoel dat het geeft.
Jezus is heel confronterend.
Hij wil je veranderen.

3.Moeilijke weg
dia 9 – moeilijke weg
Misschien valt God je nu tegen.
Misschien wil je van God inderdaad
dat hij je van tijd tot tijd even bemoedigt,
en dat hij verder maar niet te veel op jou moet rekenen.
Ik moet zeggen: ik vind dat zelf ook wel aantrekkelijk.
Een God die mijn leven overhoop komt halen,
daar heb ik niet zo veel zin in.
Waarom zou je moeilijk doen?
Waarom zou je niet gewoon die profeten volgen
die je vertellen dat God alleen maar liefde is,
dat God als een soort bubbelbad is,
dat hij vooral wil dat jij geniet?
Dat zou het leven toch veel gemakkelijker maken?
Waarom zouden de mensen naar Jeremia luisteren,
als ze ook kunnen luisteren naar profeten die niet zo moeilijk
doen?
Het antwoord van Jeremia daarop
is dat de profeten valse hoop geven.
Het klinkt allemaal heel mooi, maar het zijn lege woorden.
dia 10 – garage

Misschien heb je wel eens iets gekocht op Marktplaats.
Zij hebben op hun website een aantal gouden tips staan om
veilig te handelen.
De belangrijkste tip:
‘als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal
ook zo’.
Niemand wil bedrogen worden.
Je hebt niets aan een verkoper die je van alles wijsmaakt wat
niet klopt.
Stel je voor: je koopt een auto.
Je vraagt aan de verkoper: hoe veel verbruikt deze auto
ongeveer?
De verkoper weet wat je graag wilt horen: dat het een zuinige
auto is.
Dus hij vertelt dat je met 1 liter benzine ongeveer 20
kilometer kunt rijden.
Maar als je de auto twee weken hebt,
kom je erachter dat er wel een draaikolk in de benzinetank
moet zijn…
Dan voel je je bedrogen!
Die verkoper had je gewoon de waarheid moeten vertellen,
ook al was de waarheid minder prettig,
namelijk dat die auto veel benzine drinkt.
dia 11 – voor God leven
Je hebt er niets aan als mensen je naar de mond praten.

Daar krijg je alleen maar valse hoop door.
Valse profeten werken in je eigen nadeel.
Ze zullen nooit zeggen dat je moet veranderen.
Want volgens hen vindt God alles wel prima…
Dat vindt God dus niet!
De bijbel is heel duidelijk over dat God wil dat je voor hem
leeft.
En God zal daarover oordelen!
God wil je de kans geven te veranderen,
hij wil graag met je verder.
Valse profeten ontnemen je die kans.
Zij zeggen dat Gods oordeel wel mee zal vallen.
Maar het valt niet mee!
dia 12 – genieten
Je zou bijna denken dat God je het leven zuur wil maken…
Maar dat is absoluut niet waar!
God wil je juist gelukkig maken.
En hij weet hoe je echt gelukkig wordt.
Dat wil hij je leren.
Als je leven verandert, als je steeds meer op Jezus gaat
lijken,
dan ga je pas echt genieten.
Genieten met een heilige smaak.

God wil je leren om zo te genieten.
Zo wil hij je ook voorbereiden op nieuwe wereld.

4.Kom uit je bubbelbad
dia 13 – kom uit je bubbelbad
Kom dus uit dat bubbelbad
van dat God je maar goed gevoel moet geven!
Natuurlijk mag je genieten van geloven.
Natuurlijk mag je blij zijn met dat God van je houdt.
Maar laat je ook uitdagen door God,
laat je ook veranderen door zijn Geest.
dia 14 – luister naar God
Dat begint met goed luisteren:
wat zegt God tegen mij.
En ik denk dat wij, mensen,
er een handje van hebben selectief te luisteren.
Om alleen maar te horen wat jezelf aanstaat,
wat jij toch al vond.
Probeer echt te luisteren naar God.
Als je in de bijbel leest,
sla dan niet de gedeelten over die jij confronterend vindt.
Sluit je niet af voor kritiek!
dia 15 – wees kritisch op jezelf

Ik zou zelfs willen zeggen:
wees juist kritisch op jezelf.
Kijk eens naar je leven,
en stel de vraag in welk deel van jouw leven God niet of
nauwelijks een rol speelt.
Zoek ernaar hoe dat kan veranderen,
bid om Gods hulp daarbij,
en wees bereid jezelf te verloochenen.
Misschien doe je je werk zonder God.
Vind je het helemaal niet belangrijk wat God van jouw werk
vindt.
Jij vindt het fijn om te doen, jij geniet ervan,
dus waarom moet God zich met jouw werk bemoeien?
Misschien vind je je werk wel belangrijk dan God.
God wil graag dat je je werk voor hem doet, wat je werk ook
is.
Misschien speelt God geen rol in je portemonnee.
Dat je vindt dat God niets met je geld te maken heeft
en dat je recht hebt op je geld en ermee mag doen wat je maar
wilt.
Dan wil God dat je verandert.
God wil dat je hem betrekt bij de keuzes die je maakt
in hoe je je geld uitgeeft.
God wil dat je je geld niet alleen voor jezelf gebruikt,

maar dat je vrijgevig bent.
Misschien speelt God geen rol in je zelfbeeld.
Dat je steeds bezig bent met wat anderen van je vinden,
dat je je daar ook helemaal aan aanpast,
in bijvoorbeeld de kleding die je draagt,
de grappen die je maakt,
de manier waarop je over anderen praat,
maar dat het voor jou niet belangrijk is hoe God naar je
kijkt.
God daagt je uit om jezelf niet steeds te bewijzen,
maar kwetsbaar te zijn voor hem.
Geloven in God,
Jezus in alles volgen,
dat is niet de gemakkelijke weg.
En zelfs als je ervoor kiest die weg te gaan,
kom je er steeds weer achter dat er dingen in jouw leven niet
kloppen.
Maar als je bereid bent te veranderen,
dan is het ook de mooiste weg.
De weg om te genieten van God.
Amen.

