
Zondag 6 juni Jeremia uitgekozen als profeet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je bent niet te jong  

In het land Juda heeft iedereen respect voor oude mensen. Want iedereen weet: 

hoe ouder je wordt, hoe meer je al hebt meegemaakt. Daarom moet je goed naar 

oude mensen luisteren. Ze weten heel veel. Oude mensen zijn wijs en daardoor 

kun je veel van ze leren.  

Jeremia is nog niet oud. Als je aan de mensen in Juda zou vragen ‘Wat vinden 

jullie van Jeremia? Vinden jullie hem wijs?’ Dan zouden de mensen lachen. ‘Hij? 

Dat broekie? Nee joh, die is veel te jong om wijs te zijn! Die heeft nog helemaal 

niks meegemaakt in zijn leven. Hij moet eerst nog maar eens wat ouder worden, 

voor we naar hem gaan luisteren. Hij moet nog veel leren.’ Maar God denkt daar 

anders over. God kiest Jeremia juist uit om te spreken!  

Op een dag zegt God tegen Jeremia: ‘Jeremia, Ik heb jou uitgekozen voor een 

speciale taak. Dat heb Ik al heel lang geleden besloten. Zelfs nog voordat je als 

een klein baby’tje in de buik van je moeder groeide. Jeremia, jij moet voor Mij 

tegen de mensen spreken. Jij moet ze vertellen wat Ik ze wil zeggen. Jij wordt een 

profeet voor alle volken.’  

Jeremia schrikt ervan. Hij, een profeet? De mensen zullen nooit naar hem 

luisteren. ‘Nee, mijn Heer, mijn God!’ roept Jeremia uit ‘Dat kan ik helemaal niet! 

Daar ben ik veel te jong voor!’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Je moet niet zeggen dat je te jong bent,’ zegt God, ‘Doe het maar gewoon. Je 

hoeft niet bang te zijn, want Ik zal bij je zijn en Ik zal je helpen. En als het 

gevaarlijk wordt, dan bescherm Ik jou.’  

Jeremia kan bijna niet geloven wat er nu gebeurt. God raakt met zijn vingers 

Jeremia’s lippen aan. ‘Vanaf nu geef Ik jou macht, Jeremia,’ zegt God, ‘met deze 

mond mag je alles tegen de mensen zeggen wat Ik je vertel.’  

Jeremia wordt er zenuwachtig van. De mensen zien hem al aankomen. Misschien 

worden ze wel boos op hem als hij zomaar Gods woorden tegen ze begint te 

zeggen. Maar God moedigt hem aan. ‘Kom op, Jeremia! Ga nu! Laat je niet bang 

maken. Als mensen boos op je worden, maak Ik jou zo sterk als een muur.’  

Jeremia gaat iets rechterop staan. Zo sterk als een muur, dat klinkt goed. ‘Zo sterk 

als een dikke muur,’ zegt God ‘Zo sterk als een ijzeren paal, als een muur die 

helemaal van stevig brons gemaakt is. Ik ben bij je.’  

Dat helpt. Nu doet Jeremia wat God zegt. Kijk, daar gaat hij, naar Jeruzalem om de 

boodschap van God te vertellen. En als hij het toch weer spannend vindt? Dan 

fluistert hij zacht tegen zichzelf: ‘Kom op, Jeremia! Je kunt het. Je bent nog maar 

jong. Maar met God erbij, ben je zo sterk als een muur!’ 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer 
 
Kneed mij, Here God 
Ook als het soms wel eens pijn doet 
Kneed mij, Here God 
U weet precies hoe ik zijn moet 
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer 
 
Kneed mij, Here God 
‘k Wil mij opnieuw aan U geven 
Kneed mij, Here God 
U maakt iets moois van mijn leven 
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo ben ik in Uw handen, O Heer 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer 

 


