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1 Manasse was twaalf
jaar oud toe hy koning
geword het, en hy het
vyf-en-vyftig jaar lank as
koning geheers in
Jerusalem. 2 Hy het
gedoen wat verkeerd is
in die oë van die Here.
(I Kron 33:1-2)
10 Die Here het Manasse en sy volk aangespreek, maar hulle het nie geluister nie. 11 Die
Here het toe die leëraanvoerders van die koning van Assirië teen hulle laat optrek. Hulle het
Manasse gevange geneem met hake in sy neus, hom met bronsboeie geboei, en hom na
Babel geneem. 12 Maar toe hy in die noute was, het hy die Here sy God se guns gesoek, hom
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ernstig verootmoedig voor die God van sy voorouers 13 en tot Hom
gebid. God is geraak
deur sy pleitrede en het sy smeekbede verhoor. Hy het hom na Jerusalem, na sy koningskap,
laat terugkeer. Manasse het toe erken dat die Here God is. (I Kron 33:10-13)
Bladsy 7

11 Het 'n nasie sy gode al
verruil? En dit is nie eers gode
nie! Maar my volk het sy
Majesteit verruil vir hulle wat
geen voordeel bied nie. 12
Staan verslae daaroor,
hemele! Sidder en beef
onbedaarlik!” is die uitspraak
van die Here. 13 “Want twee
wandade het my volk gepleeg:
My, die fontein van lewende
water, het hulle verlaat om vir
hulle opgaarputteg uit te kap –
Membersopgaarputte
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gebarste
wat
nie
water hou nie. (Jer 2:11-13)
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1 “ As jy dan omdraai, Israel,” is
die uitspraak van die Here, “moet
jy na My toe omdraai. As jy jou
verfoeilike afgode verwyder uit
my teenwoordigheid, sal jy nie
langer rondswerf nie. 2 As jy
sweer, ‘So waar as die Here leef’ –
in trou, in reg en geregtigheid –
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sal nasies
vir hulleself seën soek
by Hom en hulle in Hom beroem.”
(Jer 4:1-2)
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14 Terwyl hulle besig
was om die geld na
buite te neem wat in
die huis van die Here
byeengebring is, het
die priester Gilkija
afgekom op 'n
boekrol met die Wet
van die Here by
monde van Moses.
(II Kron 34:14)

19 Toe die koning die woorde van
die wet hoor, het hy sy klere
geskeur. 20 Die koning het Gilkija
en ook Agikam, seun van Safan,
Abdon, seun van Miga, Safan, die
sekretaris, en Asaja, die koning se
dienaar, die volgende opdrag
gegee: 21 “Gaan raadpleeg die
Here namens my en dié wat in
Israel en Juda oorgebly het, oor
die woorde van die boekrol wat
gevind is, want die Here se woede
wat oor ons uitgestort is, is groot,
omdat ons voorouers die woord
van dieMembers
Here nie
nagekom
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of Zimbabwe
deur nie ooreenkomstig alles wat
in hierdie boekrol geskryf is, op te
tree nie.” (II Kron 34:19-21)
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6 Slag dan die pasgalammers. Heilig julleself en berei dit voor vir julle volksgenote deur dit
te doen in ooreenstemming met die woord van die Here by monde
vanInMoses.”...
17ofDie
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Israeliete wat gedurende daardie tyd teenwoordig was, het die Pasga gevier en sewe dae
lank die Fees van die Ongesuurde Brood. (II Kron 35:6,17)
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18 “ Wanneer hy op sy koninklike troon sit, moet hy van hierdie wet, wat in besit van die
Levitiese priesters is, vir hom 'n afskrif skryf in 'n boekrol. 19 Hy moet dit by hom hou en hy
moet sy lewe lank daaruit lees sodat hy kan leer om vir die Here Members
sy God ontsag
te hê, om al
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die woorde van hierdie wet te onderhou, hierdie voorskrifte na te kom, 20 homself nie hoër
te ag as sy volksgenote nie, en nie links of regs af te wyk van die gebod nie. Dan sal hy 'n
lang tyd oor sy koninkryk in Israel heers, hy en ook sy nageslag.” (Deut 17:18-20)
Bladsy 12

36 1 Die volk van die land het Jehoagas [Joahas 1983], seun van Josia, geneem en hom in
Jerusalem koning gemaak in die plek van sy vader. 2 Jehoagas was drie-en-twintig jaar oud
toe hy koning geword het, en hy het drie maande lank as koning geheers in Jerusalem. 3 Die
koning van Egipte het hom in Jerusalem afgesit en die land 'n boete
opgelê
vanChurch
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kikkard silwer en een kikkar goud. 4 Die koning van Egipte het toe Eljakim, sy broer, koning
gemaak oor Juda en Jerusalem. Hy het sy naam verander na Jojakim. (II Kron 35:6,17)
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5 Jojakim was vyf-en-twintig jaar oud toe hy koning geword het, en hy het elf jaar lank as
koning geheers in Jerusalem. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here sy God. 6
Teen hom het Nebukadnesar, die koning van Babilonië, opgetrek en hom met bronsboeie
geboei om hom na Babel te neem. 7 Van die toebehore in die huis van die Here is deur
Nebukadnesar na Babel geneem. Hy het dit in sy paleis in Babel neergesit. 8 Die verdere
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geskiedenis van Jojakim, sy afstootlike dinge wat hy gedoen het,Members
en wat Inteen
hom gevind is,
kyk, dit is opgeteken in die boekrol van die konings van Israel en Juda. Sy seun Jojagin het in
sy plek koning geword. (II Kron 36:5-8)
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6 “ Is Ek nie in staat om
soos hierdie pottebakker
met julle te maak nie, huis
van Israel?” is die
uitspraak van die Here.
“Kyk, soos klei in die hand
van die pottebakker, so is
julle in my hand, huis van
Israel. (Jer 18:6)
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18 Hy ontferm Hom dus oor wie Hy wil, en Hy maak hardkoppig wie Hy wil.
19 Jy sal nou vir my sê: “Hoe kan Hy dan nog 'n mens die skuld gee? Want
wie kan sy wil teengaan?” 20 Wie is jy tog, o mens, om God te weerspreek?
Sal die maaksel vir sy maker sê: “Waarom het jy my so gemaak?” 21 Of het
die pottebakker dan nie die reg om uit dieselfde stuk klei 'n voorwerp vir
edele gebruik of vir onedele gebruik te maak nie? (Rom 9:18-21)

25 “Ek het hom uit die noorde opgewek, en hy het
gekom. Van waar die son opkom, sal hy my Naam
aanroep. Hy vertrap landvoogde soos kleigrond,
soos 'n pottebakker die klei trap. (Jes 41:25)
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17 Al sou vyebome nie bot nie,
daar geen opbrengs aan die
wingerdstokke wees nie, die
drag van die olyfbome
teleurstel, die landerye niks te
ete lewer nie, kleinvee uit die
kraal verdwyn en geen beeste
in die stalle oor wees nie; 18
nogtans sal ek jubel in die
Here, sal ek juig in die God wat
my verlos. 19 Die Here, my
Heer, is my krag, Hy maak my
voete soos wildsbokke, op my
hoëMembers
plekkeInlaat
HyChurch
my loop.
Christ
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(Jer 18:6)
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1 In die derde jaar van die
regering van Jojakim, die
koning van Juda, het
Nebukadnesar, die koning van
Babilonië, na Jerusalem gekom
en dit beleër. 2 Die Heer het
Jojakim, die koning van Juda,
en ook 'n deel van die
voorwerpe in die huis van God
in sy hand oorgegee. Hy het dit
na die land Sinar, na die tempel
van sy gode geneem – die
voorwerpe het hy na die
skatkamer
van
syChurch
gode of Zimbabwe
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geneem. (Dan 1:1-2)
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9 Jojagin was agttien jaar
oud toe hy koning geword
het, en hy het drie maande
en tien dae lank as koning
geheers in Jerusalem. Hy
het gedoen wat verkeerd is
in die oë van die Here. 10
Teen die jaarwending het
koning Nebukadnesar
mense gestuur, en hy het
hom na Babel laat neem,
saam met kosbare
voorwerpe uit die huis van
die Here. Hy het toe sy
broer Sedekia koning
gemaak oor Juda en
Jerusalem. (II Kron 36:9-10)
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16 Sadrag, Mesag en
Abednego het geantwoord
en vir koning Nebukadnesar
gesê: “Ons het nie nodig om
oor hierdie saak aan u 'n
antwoord te gee nie. 17 As
ons God wat ons dien ons
kan red uit die vlammende
vuuroond en uit u hand, o
koning, sal Hy ons red. 18
Indien nie, laat dit dan aan u
bekend wees, o koning, dat
ons u gode nie sal dien nie,
en aan die goue beeld wat u
opgerig het, nie eer sal
betoon nie.” (Dan 3:16-18)
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1 “En jy, mensekind, vat vir jou 'n gebakte kleitablet, sit dit voor jou neer en krap 'n stad
daarop uit – Jerusalem. 2 Plaas haar dan onder beleg: Rig beleëringswerke teen haar op,
hoop 'n beleëringswal teen haar op, stel leërafdelings teen haar op en plaas stormramme
reg rondom haar. 3 En jy, vat vir jou 'n bakplaat van yster en maak dit 'n ystermuur tussen
jou en die stad. Kyk stip na haar. Sy sal onder beleg wees; jy sal haar beleër. Dit moet 'n
teken wees vir die huis van Israel. (Eseg 4:1-3)

Members In Christ Church of Zimbabwe

Bladsy 21

4 “En jy, gaan lê op jou linkersy, en plaas so die sondeskuld van die huis van Israel op jou sy.
Soveel dae as wat jy op jou sy lê, soveel dae sal jy hulle sondeskuld dra. 5 En Ek, Ek het vir jou
die aantal jare van hulle sondeskuld 'n getal dae gemaak – driehonderd-en-negentig dae lank
moet jy die sondeskuld van die huis van Israel dra. 6 As jy daarmee klaar is, moet jy 'n tweede
keer gaan lê – op jou regtersy. Dan moet jy die sondeskuld van die huis van Juda dra, veertig
dae lank. 'n Dag vir elke jaar is wat Ek dit vir jou maak. (Eseg 4:4-6)
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4 Die heerlikheid van die Here
het van bo die gerub opgestyg
en oor die drumpel van die
tempel gegaan. Die tempel was
gevul met die wolk, en die
voorhof was vol van die helder
gloed van die heerlikheid van
die Here. 5 Die geluid van die
gerubs se vlerke kon tot in die
buitenste voorhof gehoor word.
Dit was soos die stem van God,
die Almagtige, wanneer Hy
praat... 18 Die heerlikheid van
die Here het uitgekom van bo
die drumpel van die tempel en
bo die gerubs tot stilstand
gekom. (Eseg 10:4-5, 18)
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34 Die wolk het die Tent
van Ontmoeting bedek en
die heerlikheid van die
Here het die tabernakel
gevul. (Eks 40:34)

14 Die priesters kon vanweë
die wolk nie bly staan om
hulle dienswerk te doen nie,
want die heerlikheid van die
Here het die huis van God
gevul. (II Kron 5:14)
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1 Die woord van die Here het tot my
gekom in die negende jaar, op die tiende
dag van die tiende maand: 2 “Mensekind,
skryf vir jou die naam op van hierdie dag,
hierdie spesifieke dag; want die koning
van Babilonië het op hierdie spesifieke
dag die druk op Jerusalem begin toepas.
3 Vertel dan vir die rebelse huis 'n
gelykenis, en sê vir hulle, ‘So sê my Heer,
die Here: “Sit 'n pot op, sit dit op, en gooi
ook water daarin. 4 Sit stukke vleis
daarin, al die goeie stukke – boud en
blad; maak dit vol met die beste bene. 5
Die beste van die kleinvee, neem dit, pak
ook bene onder die pot. Bring die kooksel
in die pot tot by kookpunt, ook die bene
moet daarin gaar kook. (Eseg 10:4-5)

14 “ ‘ “Ek, die Here, het gepraat. Dit is aan
die kom; Ek gaan dit doen; Ek sal dit nie
nalaat nie; Ek sal nie jammer kry nie.
Volgens jou optrede, volgens jou dade, sal
hulle jou oordeel.” Dit is die uitspraak van
my Heer, die Here.” ’” (Eseg 10:14)
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25 1 In die negende jaar van
Sedekia se regering, in die tiende
maand, op die tiende van die
maand, het Nebukadnesar, die
koning van Babilonië, by Jerusalem
aangekom, hy met sy hele leër, en
dit beleër. Hy het beleëringswerke
reg rondom die stad opgerig, 2 en
so het die stad onder beleg gekom
tot die elfde regeringsjaar van
koning Sedekia. 3 Teen die
negende dag van die vierde
maand, toe die hongersnood in die
stad baie erg was, en daar nie
meer kos was vir die volk van die
land nie (II Kon 25:1-3)
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31 “ ‘Kyk, daar kom dae,” is die uitspraak van die
Here, “dat Ek met die huis van Israel en die huis
van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. 32 Dit sal nie
wees soos die verbond wat Ek met hulle voorouers
gesluit het die dag toe Ek hulle aan die hand
gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie –
my verbond wat hulle self verbreek het, al was Ek
Heer oor hulle,” is die uitspraak van die Here. 33 “
Nee, dít is die verbond wat Ek ná daardie dae met
die huis van Israel sal sluit,” is die uitspraak van
die Here: “Ek sal my wet in hulle binneste gee, en
dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle 'n God
wees, en hulle sal vir My 'n volk wees. 34 Hulle sal
nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en
sê, ‘Ken die Here!’ nie, want hulle almal sal My
ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle,”
is die uitspraak van die Here. “Want Ek sal hulle
sondeskuld vergewe. (Jer 31:31-34)
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24 Ek sal julle uit die nasies neem, en julle
bymekaarmaak uit al die lande. Ek sal
julle na julle grond bring. 25 Ek sal rein
water oor julle sprinkel, en julle sal rein
wees. Van al julle onreinhede en van al
julle afgodsbeelde sal Ek julle reinig. 26
Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe
gees sal Ek in julle binneste gee; Ek sal die
hart van klip uit julle liggame verwyder
en vir julle 'n hart van vlees gee. 27 My
Gees sal Ek in julle binneste gee. Ek sal
daarvoor sorg dat julle my vaste
voorskrifte volg en dat julle my bepalings
nakom en uitvoer. 28 Julle sal in die land
woon wat Ek aan julle voorouers gegee
het. Julle sal vir My 'n volk wees, en Ek sal
vir julle 'n God wees. (Eseg 36:24-28)
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15 Die Here, die God van hulle voorouers, het telkens weer aan hulle boodskappe gestuur
by monde van sy boodskappers, want Hy het omgegee vir sy volk en sy woonplek. 16 Hulle
het egter telkens die gek geskeer met die boodskappers van God en sy woorde versmaai,
terwyl hulle met sy profete die spot gedryf het, totdat die Here se woede teen sy volk
opgelaai het, totdat geen herstel meer moontlik was nie. (II Kron 36:15-16)
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17 God het die koning van die
Galdeërs teen hulle laat optrek. Hy
het hulle jong manne binne-in hulle
heiligdom met die swaard
doodgemaak. Hy het geen jong man
of maagd, oumens of verswakte
gespaar nie. Almal is in sy hand
gegee. 18 Al die toebehore in die huis
van God, groot en klein, die skatte
van die huis van die Here en van die
koning en sy hoë amptenare, alles het
hy na Babel geneem. 19 Hulle het die
huis van God afgebrand, die
stadsmure van Jerusalem afgebreek,
al die stad se vestings verbrand en so
alle kosbare voorwerpe daarin
vernietig. (II Kron 36:17-19)
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24 Ja, al die nasies sal vra, ‘Waarom het die Here so gemaak met hierdie land? Wat is die rede
vir hierdie verskriklike siedende toorn?’ 25 Mense sal sê, ‘Dit is omdat
hulle die verbond van
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die Here, die God van hulle voorouers, verlaat het wat Hy met hulle gesluit het toe Hy hulle uit
Egipteland uitgelei het. 26 Hulle het ander gode gaan dien en voor hulle in aanbidding gebuig
– gode wat hulle nie geken het nie en wat Hy nie aan hulle toegewys het nie. (Deut 29:24-28)
Bladsy 33

27 Die toorn van die Here het ontbrand teen daardie
land, sodat Hy al die vervloeking wat op hierdie
boekrol geskryf staan, oor hulle gebring het. 28 Die
Here het hulle in toorn en woede, in fel grimmigheid,
van hulle grond af geruk en hulle weggewerp na 'n
ander land, soos dit vandag is.’ (Deut 29:27-28)
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20 Hy het dié wat oorgebly het
ná die gevegte, in ballingskap
weggevoer na Babilonië, waar
hulle slawe was vir hom en sy
nageslag, totdat die koninkryk
van Persië aan die bewind gekom
het. 21 Dit het gebeur, sodat die
woord van die Here,
aangekondig by monde van
Jeremia, vervul is. Totdat die land
sy verlore Sabbatsjare ingehaal
het, het dit gerus, die hele tyd
wat dit onbewerk gelê het, om
die profesie van sewentig jaar te
vervul. (II Kron 36:20-21)
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20 Hy het dié wat oorgebly het
ná die gevegte, in ballingskap
weggevoer na Babilonië, waar
hulle slawe was vir hom en sy
nageslag, totdat die koninkryk
van Persië aan die bewind gekom
het. 21 Dit het gebeur, sodat die
woord van die Here,
aangekondig by monde van
Jeremia, vervul is. Totdat die land
sy verlore Sabbatsjare ingehaal
het, het dit gerus, die hele tyd
wat dit onbewerk gelê het, om
die profesie van sewentig jaar te
vervul. (II Kron 36:20-21)
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10 Ja, so sê die Here: “As sewentig jaar vir Babel verloop het, sal Ek aan julle aandag
gee en my goeie belofte aan julle gestand doen, om julle na hierdie plek toe terug te
bring. 11 Ja, Ek ken die planne wat Ek vir julle het,” is die uitspraak van die Here. “Dit
is planne van voorspoed, en nie teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te
gee. 12 Julle sal My aanroep, en kom en tot My bid, en Ek sal na julle luister. 13 Julle
sal My soek en vind as julle My met julle hele hart raadpleeg. 14 Ek sal My deur julle
laat vind,” is die uitspraak van die Here, “en Ek sal julle lot verander en julle
bymekaarmaak uit al die nasies en al die plekke waarheen Ek julle verdryf het,” is die
uitspraak van die Here, “en Ek sal julle terugbring na die plek waarvandaan Ek julle in
ballingskap weggevoer het.”(Jer 29:10-14)
11 Hierdie hele land sal 'n
puinhoop, 'n woesteny word; en
hierdie nasies sal die koning van
Babilonië sewentig jaar lank dien.
(Jer 25:11)
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Jojagin, gesprekke om ‘n Babelse etenstafel
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Jojagin, gesprekke om ‘n Babelse etenstafel
561 vC
Ek, Ewil-Merodak, het sopas koning van Babel geword, [1]
My pa, Nebukadnesar, het Jojagin in die tronk gestort.
Hy was koning van Juda sewe en dertig jaar gelede. (Jer 52:31)
Bevry hom, want ek het ‘n persoonlike rede… (fiksie)
Ek het jou nou uit die tronk laat haal, [2]
van nou af sal ek jou ‘n toelaag betaal.
Jojagin, aan my tafel kan jy kom eet, (Jer 53:33-34)
want daar is so baie wat ek van jou wil weet. (fiksie)
575vC (aanname)
My pa het sewe jaar soos ‘n bees gras geëet,
van die res van die samelewing het hy niks geweet.
Hy is snags deur die dou natgemaak,
sy hare het so lank soos voëlvere geraak. (Dan 4:33)
Ek het die kans vinnig benut
en op sy troon gaan sit.
Ek het toe nog my eie eer gesoek
en my naam na ons god verander: Ewil-Marduk. (fiksie)
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Jojagin, gesprekke om ‘n Babelse etenstafel
568 vC
Ons almal het ‘n sonsverduistering gewaar, [3] (fiksie)
my pa het na die hemel opgestaar. (Dan 3:34-35)
Hy het sy verstand terug gekry
en julle God se almag bely.
Toe hy sien ek is in sy kleed getooi, (fiksie)
het hy my summier in die tronk gegooi.
In die tronk het ek jou leer ken,
en so het jy nou jou vryheid gewen…
Na sy dood is ek as koning herstel, (fiksie)
Daniël het my van my pa se belydenis vertel: (Dan 4:33-35)
“Die Allerhoogste leef en regeer vir ewig,
voor Hom staan geen aardse koning stewig!“
So, Jojagin, ek het Daniël se boekrolle gekry, (fiksie)
maar die geskiedenis maak nie sin vir my.
Môre as ons weer saam kom eet,
wil ek van jou opvolger Sedekia weet.
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Jojagin, gesprekke om ‘n Babelse etenstafel
586
Vir elf jaar het ek hier in die tronk gewag,
toe het Sedekia hier aangekom met oë uitgeslag.
Hy het my vertel deur jou pa se hand,
is ons stad en tempel afgebrand. (II Kon 25:6)
Maar Jojagin, hoe kan ek lees
dat hy jou oom en broer kon wees? [4] (II Kron 36:10, II Kon 24:17)
Is julle boekrolle dan akkuraat?
Met foute gaan jul nageslaag nie baat!
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Jojagin, gesprekke om ‘n Babelse etenstafel
Nee, ons profete skryf neer
alles deur God geinspireer.
Die antwoorde is alles daar,
dis altyd moontlik om te verklaar.

641-618
Gamutal was my oupa, Josia, se een vrou.
Joahas het uit die huwelik gekom. (II Kon 23:31)
Josia het ook met Sebida, my ouma, getrou. (II Kon 24:18)
Sy baar toe my pa, Jojakim, vir hom. (II Kon 23:36)
Gamutal, my oupa se probleemvrou (fiksie)
was by Jojakim, my oupa se seun ontrou.
Sy noem toe die seun Mattanja, geskenk van God,
maar dit was oortreding van ons sewende gebod…
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Jojagin, gesprekke om ‘n Babelse etenstafel
597
Jou pa het hom later koning gemaak
en so het sy naam Sedekia geraak. (I Kon 24:17)
Dis hoekom dit waar is as jy lees, (fiksie)
hy was my broer en oom gewees.
As ons more weer saam kom eet,
vertel ek jou verder wat jy nog wil weet.
Jy moet my vertel hoe ek kan lees,
dat jy agt en agtien gelyk kon wees? [5]
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Jojagin, gesprekke om ‘n Babelse etenstafel
609
My oupa het Joahas in sy plek koning gemaak,
maar Farao Neko het van hom ontslae geraak.
Die Farao het my pa koning gemaak, en Eljakim
sy naam, verander na sy koningsnaam Jojakim. (II Kon 23:33-34)
My broer (en oom) Sedekia was drie jaar ouer as ek,
My ma, die koningmoeder, wou my koning hê in sy plek.
Toe my pa, Jojakim, koning word, was ek ag,
en is ek van toe af as ko-regeerder geag.
598
Ek was agtien toe my pa sterf
en het toe die vol koningskap beërf.
Ek het maar net drie maande geregeer,
toe jou pa Jerusalem kom beleer.
Soos ek van ons registerskrywers se metodes verstaan,
sal my pa se naam daarom soms nie in geslagsregisters staan.
My wegvoering was groot en Sedekia nie my nageslag,
so miskien sal die skrywers hom ook nie waardig ag… (Mat 1) [8]
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More wil ek meer weet
van Jeremia die profeet.
628
Jeremia het begin in my oupa Josia se tyd.
Hy deel toe met hul God se verwyt:
Julle het God, die Lewende water, verruil,
vir waterbakke uit klip gekap en vuil… (Jer 2:13)
623
My oupa het Moses se boekrolle ontdek,
dit was met stof in die tempel oordek.
Dit het na ‘n reuse herlewing gelei
en die volk van onderukking bevry.
Ek gaan nou eers weer lê,
maar more moet jy my kom sê
My oupa Nabopolasser, het toe geleef
was sy verhale met julle sin verweef?
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612-609
Jou oupa het Ninevé plat gevee,
en dit was die einde van Assirië.
Die Egiptenare wou teen hom kom veg,
oupa Josia wou keer en sterf in die geveg.
Habakuk was in daardie tyd profeet
en het daarom baie vrae vir God gevra.
Hy kon in al die swaar bely: Sou bome geen vrug dra,
hy nogtans kan jubel in God wat die beste weet.
More sal ek graag wil verstaan
wat het dan nou fout gegaan.
As julle God alles kan beheer,
hoekom hy Hy my pa nie gekeer?
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607
My pa Jojakim het God se verbond nie geëer,
en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Heer.
Jeremia waarsku toe God is die Pottebakker en Hy
maak wat Hy wil, met die ongehoorsame klei. (Jer 18)

606
God stuur daarna jou pa vir ‘n wrede geveg,
hy voer toe onder andere vir Daniël weg. (Dan 1:1)
604
Jeremia voorspel ‘n finale orgee aan jou pa se hand,
my pa word so kwaad dat hy sy boekrolle verbrand. (Jer 36,45)
603
My pa Nebukadnesar, het my van sy droom vertel,
en Daniël se uitleg het die geskiedenis voorspel.
Dit vertel God is oor alle volke in beheer,
en iemand sal die Klip uit julle volk kan keer. (Dan 3)
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601
My pa, Jojakim, het toe teen joune rebelleer.
God stuur toe eers bendes wat hy nie kon keer. (II Kon 24:1-3)
598
Maar jou pa het sy geduld verloor
en so was my pa se koningskap oor. (II Kon 24:5-7, II Kron 24:6-8)
597
Ek het net drie maande geregeer,
want ek kon jou pa se krag nie keer.
Hy het my, my ma en ons tempelskat,
en al die vernames met Esegiël na Babel gevat.
Ek gaan nou eers weer bietjie rus,
môre moet jy vertel wie Esegiël is.
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593
Jou pa het ‘n groot beeld van homself gebou,
jy sal seker nog die groot feesdag onthou?
Hy het al sy onderdane daarheen laat kom,
en almal verplig om te buig voor hom. (Dan 3)
Sedekia het ook van Jerusalem af gekom.
Oor die vriende van Daniël was almal verstom:
Hulle het geweier om voor jou pa te buig,
en deur vuur heen van God se almag getuig. (Dan 3)
Gananja het in Jerusalem geprofeteer
dat ons binne twee jaar sou terugkeer,
maar Jesaja se brief het saamgekom,
en onbloot sy valsheid en hy het omgekom. (Jer 28-29)
Esegiël het ook in daardie tyd begin profeteer,
en gesien hoe die heerlikheid van ons Heer,
die tempel in Jerusalem verlaat,
die allerverskrikliste daad! (Eseg 1)
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Hy het drie honderd en negentig dae op sy sy gelê,
en vir almal wat hom kom vra gesê:
Een dag vir elke jaar van die volk se sonde,
word afgetel tot die oordeelsdag se wonde. (Eseg 4)

589
‘n Jaar vooruit, op die tiende van die tiende se uur
voorspel Esegiël van ‘n kokende pot op die vuur.
Presies ‘n jaar daarna, het ek uit Jerusalem geleer,
het jou pa die stad op die tiende van die tiende beleër. (Eseg 24:1-2, 1953 – 1983 nie reg)
586
In die tronk het ek baie tyd gehad vir die som,
en weet jy wat het my toe verstom?
Vandat ons ryk verdeel het en op afgode begin vertrou,
tot jou pa se inval, het presies drie honderd en negentig jaar ontvou! [8] (NolenJones)
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Ek het my in die tronk vir jou verwonder,
jy het jou altyd met rolle afgesonder.
Dit was ook Esegiël se lering gewees
wat geleer het deur die Rolle werk die Gees:
Die oorblyfsel is nie hulle wat in Jerusalem bly.
Nee, dis die gelowiges, al is hulle versprei.
Al is hulle ver, het Ek self hulle heiligdom gebly,
Ek gaan hulle vergader en hul sal die land terugkry. (Eseg 11:15-17)
Ek sal hulle ‘n ander hart gee
en ook ‘n nuwe gees daarmee.
Hulle sal volgens my voorskrifte leef
en na al my bepalings streef.
Hulle sal My volk wees
en Ek sal hulle God wees.
Ja, ‘n kliphart sal nie meer daar wees,
maar ‘n warm hart - een van vlees. (Eseg 11:19-20)
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Ek het gelees van Jeremia se profesie oor my,
waar hy my beskryf as ‘n goeie mandjie vy.
Hy het voorspel ons sal God weer ken,
en Hy ons harte heelhartig terug sal wen. (Jer 24:1-7)
Jesaja het honderd en vyftig jaar gelede voorspel [10]
en dis so geloofversterkend, moet ek jou vertel,
dat ons hier in ballingskap gaan wees.
Van ons uitkoms kan jy daarin lees:
Die uitkoms is hier!
Die uitkoms is hier! (Jes 40:1)
Woorde van troos,
want jy is so broos. (Jes 40:1, 1953)
Bring vir Jerusalem die goeie tyding:
God bring vir julle bevryding!
Julle het geboet vir julle sonde.
Julle het betaal met al julle wonde. (Jes 40:2)
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Dis nou al weer by slaaptyd verby,
maar as ons weer ‘n tydjie kry.
Moet jy my vertel hoe het dit gebeur,
dat jy uiteindelik na God toe terugkeer?

Ek het soos my pa afgode gedien,
en het beslis die straf verdien, (II Kon 24:9)
maar al die getuienisse kom toe in,
en moes ek oor al die dinge besin.
568
Maar toe jou wrede pa hom tot God bekeer,
was daar aan my weerstand ook nie keer.
As God aan so iemand genade kan betoon,
dan kan hy verseker ook my sonde verskoon?
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Daniël het toe vir my kom verklaar,
van jou pa se bekering, na nog sewe jaar,
sal ons die volgende jubeljaar kry.
Dis die jaar waarin ons slawe bevry. (NolenJones p288)
Maar Jeremia het sewentig jaar voorspel (Jer 25)
en dit was nog nie naby afgetel.
Ek het toe my sonde voor God bely
en gevra of hy my dan sal bevry.
Presies in die jubeljaar het jy my kom bevry
en het ek die finale bevestiging gekry:
God is in beheer
aan Hom al die eer!
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Ek is nou so aangedaan,
ek wil dringend verstaan
wat moet ek nou doen
om met Hom te versoen?
Hoor net hoe het Jesaja geprofeteer,
oor ons komende Verlosser en Heer.
Hy is die Klip in jou pa se droom,
glo die Woorde, moenie skroom:
My Dienaar se voorkoms is nie iets om te sien,
wie sal die mag van die Here hierin sien?
My Dienaar was ‘n droë grond loot
deur mense verag en verstoot. (Jes 52:13-53:2)
Hy het lyding en pyn geken
en ons het Hom nie herken.
Ons het Hom verag en vervreem,
tog het Hy óns sonde op Hom geneem: (Jes 53:3-4)
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Hy is gepynig en onskuldig verhoor.
Oor óns oortredings is Hy deurboor.
Die straf wat vrede bring was op Hom,
deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom! (Jes 53:4-5)

Soos skape het ons almal gedwaal:
elkeen op sy eie pad verdwaal.
Ons verdien straf oor die sonde teen Hom,
maar die Here het die straf op die Kneg laat kom. (Jes 53:6)
Hy is mishandel, maar het geduldig gebly.
Hy is soos ‘n lam na die slagplek gelei.
Hy dra die wonde
van die volk se sonde.
Hy is onskuldig gestraf,
ja, tot in die graf (Jes 53:7-9)
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Dit was die wil van die Heer om Hom te laat ly,
want so sal Hy ‘n nageslag kry.
As Hy sy lewe as skuldoffer gee
vervul Hy God se doel daarmee. (Jes 53:10)
Na sy bitter lyding
sien Hy die Lig van bevryding
Hy sal die Here ken
én ‘n ewige lewe wen. (Jes 53:11)
My dienaar sal jou regverdig maak,
want Hy het die straf gedra vir jou saak.
Jy het Hom as misdadiger beskou,
maar tog tree Hy in gebed vir jou! (Jes 53:12)
Jy moet jou pa se droom se Klip onthou
en dan werklik net op Hom alleen vertrou.
Uit genade alleen sal Hy jou red,
nie gehoorsaamheid aan Joodse wet.
Bladsy 58

Jojagin, gesprekke om ‘n Babelse etenstafel
Here, ek het by my raadgewers gehoor
Neriglissar is oppad om my te vermoor.
Dankie dat ek by Jojagin van U kon hoor
in U hande gee ek my lewe oor.
Jy moet asseblief vir Jeremia gaan vra
om die einde van sy rolle aan ons op te dra [9]
sodat alle lesers God se genade kan leer ken.
en deur my verhaal vir Hom siele kan wen.
Liewe leser kan jy die toepassingslyn trek?
Ook jy kan jou gevangenisklere uittrek.
Die Here wil hê dat jy vandag nog weet:
Vanaf die jubeljaar gaan jy by sy feesmaal eet.
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