
Jeremia, de Man 
van Tranen

Bijbel voor Kinderen
presenteert



Geschreven door: Edward Hughes 

Illustraties door: Jonathan Hay

Aangepast door: Mary-Anne S.

Vertaald door: Erna van Barneveld

Geproduceerd door: Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.
Licentie: U heeft toestemming deze verhalen te kopiëren 
en af te drukken, zolang u ze niet verkoopt of verspreid 

tegen financiële vergoeding.



Jeremia werd geboren 
in een godsdienstig huis 
in het koninkrijk van 
Juda.  Zijn vader, 
Chilkia was een 
priester.  De familie 
leefde in een stad 
genaamd Anatot, niet 
ver van Jeruzalem.



Misschien dachten 
Jeremia zijn ouders 
dat hij ook priester 
zou worden.  Maar 
God had andere 
plannen.



Rond de tijd dat 
Jeremia geboren 
werd, leefde Gods 
volk niet volgens 

het Woord van God.



Bijna iedereen, van 
koning tot de laagste 
werker, aanbaden 

valse goden – zelfs
in Gods heilige 
tempel.



Toen 
Jeremia 
een jonge man 
was, sprak God tot hem.



“Ik 
kende 
je al 
voordat 
je werd 
geboren”, 
vertelde 
God aan 
Jeremia, “en Ik besliste toen 
dat je namens Mij zal spreken.”



Gods roeping leek Jeremia bang te 
maken.  “Ach, Here GOD!” riep hij.  
“Ik kan niet spreken, want ik ben een

kind.”  Hij was 
al ouder dan 
een kind – hij 
was twintig
jaar.



Maar Jeremia dacht dat hij Gods 
woorden niet zou kunnen spreken
vanwege alle slechtheid rondom hem.



“Wees niet bang”, verze-
kerde God hem.  “Ga 

waarheen 
ik je ook 

zend.

Ik zal je 
vertellen 
wat je moet 
zeggen.



Ik ben met je en ik zal je 
redden.”  Toen deed 
God iets 
speciaals.  

God raakte 
Jeremia zijn 
mond aan.



God gaf Jeremia kracht, moed en 
wijsheid.  Hij sprak met gezag.  Hij 
herinnerde de mensen eraan dat 

God van hun hield en hen
wilde
helpen.



Maar niemand luisterde naar
hem.  Zelfs de koning niet.



Zelfs de priesters werden boos en 
zeiden dat hij moest stoppen met  

het spreken over God.



Er waren ook valse profeten en 
zij zeiden dat Jeremia niet de 

waarheid sprak.



Jeremia herinnerde de mensen 
eraan dat honderden jaren geleden, 
het noordelijke koninkrijk van 
Israël God had verworpen.



Hun vijanden, de Assyriërs, 
veroverden hun en stuurden hen 
weg naar verre landen.



Het volk van Juda, 
het zuidelijke 
koninkrijk, had God 

verlaten.  De 
vijandelijke
legers waren 
al onderweg.



Zou God toestaan 
dat Zijn volk 

veroverd zou 
worden en in 
ballingschap
zou gaan?



De mensen vertrouwden op 
hun afgoden.  Zouden afgoden 
hen kunnen redden van hun 
vijanden?  Nee!  Alleen God 
kon hen redden.



De mensen werden zo boos 
op Jeremia, dat ze hem wilden 
doden.  Maar God beschermde
Zijn dienaar.



Tenslotte zei God 
iets wat Jeremia erg 
schokte.  God zei: 
“Bid niet voor deze 
mensen.  Ik zal niet 
naar hen luisteren 
wanneer ze mij 
om hulp roepen.”



Jeremia 
waarschuwde de 
koning dat hij de 
strijd zou verliezen 
met het leger van 
Babylon.  De koning 
werd boos en 
gooide Jeremia in 
de gevangenis.

Maar ook in de 
gevangenis 
bleef Jeremia 
prediken 
en op God 
vertrouwen.



Nadat hij uit de   gevangenis 
kwam, vertelde    Jeremia opnieuw 
tegen de koning   en de mensen 

dat zij terug  moesten keren 
naar God 
en op Hem 
moesten 

vertrouwen.



Toen stopte de 
koning Jeremia 
in een 
modderige 
kerker.



Maar God was aan het werk in het hart 
van de koning. In het geheim redde 
hij Jeremia en vroeg hem wat 
God 
wilde dat 
hij als 
Koning
moest doen.



“Ga in ballingschap en God zal 
zorgen dat u blijft leven,” was 

het antwoord.



Het Babylonische leger 
veroverde Jeruzalem en 
heel Juda.  Ze haalden 
de muren en   
alle gebouwen 
omver en 

verbrandde 
alles.



God zei dat Zijn volk in 
ballingschap zou gaan 
voor zeventig jaren.  En 
dan zou Hij ze 
terugbrengen 
naar het 

Beloofde 
Land.



“Jeremia, de Man van Tranen”

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in 

Jeremia

“Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.”

PSALM 119:130 



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over 
onze God, die ons geschapen heeft en die wil 

dat wij Hem kennen.  God weet dat wij 
verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij noemt 

dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de 
dood, maar God houdt zoveel van ons dat Hij 

zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te 
sterven aan het kruis en zo de gevolgen van 
onze zonden te dragen.  Jezus werd weer 

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus 
gelooft en aan Hem vraagt je zonden te 

vergeven, dan zal Hij dit doen.  Hij zal komen 
en voortaan in jouw hart leven en jij zult 

voortaan met Hem leven.



Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg 
dan het volgende tot God: Lieve God, ik 

geloof dat Jezus voor mij gestorven is en 
nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik 
nieuw leven ontvang en op een dag voor 

altijd met U samen kan zijn.  Help mij te 
leven voor U als uw kind.  Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere 
dag! Joh. 3 vs 16
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