
Die vals profeet en sy vervloeking 
Teks: Jeremia 29: 4 - 23

Teksvers: Jeremia 29: 22 - 23


1. Inleiding 
Wanneer ons aan openbarings in briefvorm 
dink in die Bybel, gaan ons gedagtes vinnig na 
die Nuwe Testament. Ons dink veral aan die 
briewe waardeur Paulus die nuwe 
testamentiese kerk onderrig het. Maar 
vanoggend gaan ons fokus op ’n brief uit die 
Ou Testament. En hierdie brief is van die Here, 
Heerser oor alle magte. En uit die inleidende 
briefvorm sien ons die geadresseerde as die 
ballinge in Babel. 


Maar wat hierdie brief selfs nog meer 
aangrypend vir ons maak, is waar dit 
voorkom. Ons tref dit aan in die profeet 
Jeremia in ’n gedeelte wat in antwoord op die 
vals profete staan. Maar eers moet ons die res 
van die omstandighede van die volk verstaan. 
Die mense van Jerusalem word in 597 v.C. in 
ballingskap na Babel weggevoer. Hierdie 
mense is nou verward in die nuwe omgewing 
waarin hulle moet leef. 


Wanneer ’n mens so gedwing word om in ’n 
nuwe omgewing te leef, is daar twee reaksies. 
Jy kan met heimwee, voortdurend vasklou aan 
waar jy vandaan kom. Of jy kan die nuwe 
omgewing, omhels en met oorgawe ’n lewe 
daar skep. Die eerste reaksie maak van jou ’n 
gevange wat stadig binne jouself sterf terwyl 
jy passief na buite staar. Maar die tweede 
opsie waarin die voorspoed van jou omgewing 
gesoek word, maak jou vry. Vry om ’n lewe te 
skep en te leef. 


Maar watter opsie moet nou gekies word. 
Hiervoor wil die volk immers na die Here 
luister. Maar daar is verskeie profete met 
teenstrydige boodskappe. Agab en Sedekia 
verkondig ’n kort ballingskap tydperk, wat 
maklik uitgewag kon word. Maar Jeremia 
verkondig’n lang ballingskap tydperk, waarin 
aktief ’n lewe en gemeenskap geskep moet 
word. En dan sluit hierdie brief af, amper as ’n 
ware met die handtekening van die Here self. 
“Ek weet dit, Ek is getuie daarvan, sê die 
Here.”


2. ’n Aangename boodskap 
Daardie drome wat julle so graag droom. Dit is 
optrede wat in vers 8 van ons veroordeel 
word. ’n Aangename boodskap is mos baie 
lekker om aan te hoor. Veral wanneer so 
boodskap ook met die kredietwaardigheid van 
’n goddelike openbaring kom. En dit is waar 
ons die profete Agab en Sedekia aantref. Hulle 
is besig om aangename boodskappe van die 
Here te verkondig. Hulle is aktief besig om 
hierdie drome te skep wat die volk so graag 
droom.


Hierdie droom was dat die Here binnekort die 
ballingskap se beëindig. Dat die Here die juk 
van Babel binne tweejaar oor die volk se 
verbreek. Hier is dus van, moet te gerus raak 
in Babel nie, dit is nie meer lank nie. Amper ’n 
boodskap van moenie eers begin nesskrop 
nie, julle gaan binnekort terug keer na 
Jerusalem. Maar dit is natuurlik die vals 
profete wat nie die waarheid van die Here 
verkondig nie. 


Ons weet vandag in die woorde van Deut 
18:22, dat Agab en Sedekia vals profete was, 
want hulle profesië het nie waar geword nie, 
die volk het 70 jaar in Babel in ballingskap 
deurgebring. Maar dit is maklik om vandag te 
terug te kyk. Wat is die waarheid wanneer jy 
ook midde die sitasie staan? Wanneer die 
ideale boodskap van wêreldse voorspoed en 
guns verkondig word, moet die rooiligte reeds 
aangaan. In ons tyd en era is daar ’n 
geneigdheid om net na die Woord van die 
Here te luister wanneer dit aangenaam is. 
Wanneer my gesondheid, voorspoed of 
gemak die boodskap is. 


Ons is droom ook graag die drome wat 
dikwels op vals profesieë gebou is. Tog is die 
ware boodskap van die Here soveel meer 
aangenaam. Want uiteindelik is dit wat die 
Here vir ons beplan aangenaam. Die bekende 
vers 11 openbaar dit aan ons. Maar dit is 
volkome aangenaam. Dit het ’n standvastige 
toekoms. En daarom moet dit ook op ’n vaste 
fondament gebou word. Ons weet volgens 1 
Korinthïers 3:11, dat ons Here Jesus Christus 
uiteindelik hierdie vaste fondament is. 
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3. Ongetrouheid en leuens 
Maar terug na Agab en Sedekia en die 
verskriklike oordeel oor hulle. Nie net die 
woorde wat Sedekia en Agab verkondig was 
vals nie. Ons sien dat hulle hele lewe van 
swak karakter spreek. Een aspek wat 
geopenbaar word is owerspel. Ons teksvers 
openbaar ’n gehoereerdery, ’n skerp term wat 
eintlik gewoonlik vreemd aan die nuwe 
vertaling is. Maar die kort en dit lank is dat 
hierdie profete nie respek vir die huweliksbed 
van hulself of hulle bure gehad het nie. 


Behalwe vir die ongetrouheid wat duidelik eie 
is aan die owerspel daad, word daar ook meer 
geopenbaar. Want veral in die Ou Testament 
en veral in die profete word owerspel ook 
dikwels geestelik gebruik. Dit word gereeld 
ook gebruik om die volk se verhouding met 
hulle afgode te beskryf. En natuurlik is dit 
waar ook met betrekking tot hierdie twee vals 
profete. Want selfs die moderne afgod van 
politieke gewildheid word duidelik deur hierdie 
vals profete aanbid. 


Die ander saak wat owerspel gewoonlik 
teweeg bring is leuens. Leuens tussen 
huweliksmaats, maar selfs ook in die groter 
gemeenskap. Trouens ongetrouheid gaan 
gewoonlik gepaard met leuens om dit te 
probeer verdoesel. Maar dit is wanneer hierdie 
leuens bevestig word in die Naam van die 
Here wat die vervloeking wag. Die probleem 
wat Agab en Sedekia in hulle ontrouheid, 
uiteindelik in die gesig staar, word vir ons 
opgesom in Jakobus 3:1: “My broers, julle 
moenie almal leermeesters wil wees nie, want 
julle moet weet dat ons wat leermeesters is, 
strenger as ander beoordeel sal word.”


Dit is presies ook die probleem wat Martin 
Luther om by 500 jaar gelede in die gesig 
staar. Vals profete in die kerk, verkondig nie 
meer verlossing deur genade in Christus 
alleen nie. Hulle verkondig ander middels as 
geloof om verlossing te omhels, en tree 
daarom nie meer tot eer en verheerliking van 
die Here alleen op nie. Daarom mos 
hervormingsdag wat ons juis vandag herdenk 
volg. 


4. Die vuurpoel 
Vandag leef ons in era waar ’n mens die 
gevoel kry dat mense nie regtig omgee wat 
die effek van ’n vals profesie is nie. Maar die 
uiteindelik is die uiteinde, die hel. Ons sien al 
in ons teksgedeelte, Nebukadneser verbrand 
lewendig vir Agab en Sedekia. Dit was nie 
ongewoon in Babel nie ons lees in Daniel 3, 
dat almal wat nie Nebukadneser se beeld wil 
aanbid nie, in die brandende vuuroond gegooi 
moet word. Ons weet dan ook wat met Daniel 
se drie vriende in Daniel 3 gebeur het. 


Op hierdie manier is ons teksvers ook ’n 
profesie, oor wat die uiteinde van die vals 
profeet en sy volgelinge. Openbaring 19:20 
hou uiteindelik by die profesie, daar staan. 
“ 20Die dier is toe gevange geneem en saam 
met hom ook die vals profeet wat die 
wondertekens vir die dier gedoen en daarmee 
die mense mislei het wat die merk van die dier 
aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is 
lewend in die vuurpoel gegooi wat met swael 
brand.”


Maar ons het vandag die voorreg om die 
waarheid te ken. Om die Woord van die Here 
aan te hoor, en te weet daar is verlossing in 
Christus alleen. Net deur geloof kry ons deel 
aan die genadige redding en verlossing in ons 
Here Jesus Christus. Deur die jare was daar al 
baie debat oor presies wat die 
voorspoedsbelofte van vers 11 in 
teksgedeelte inhou. Maar duidelik is dit die 
verlossing in ons Here Jesus Christus wat 
hierdie voorspoed is. 


Want uiteindelik is dit hierdie verlossing wat 
ons uit die ewige vuurpoel red. Maar hierdie 
verlossing gee ook aan ons vandag die 
vermoë, om in ’n vreemde wêreld huise te 
bewoon, tuine aan te lê en kinders te kry. 
Daarom moet ons in die gees van die 
reformasie altyd hierdie waarheid van die 
evangelie bewaar. 


Eerste Preek 2021-10-31 2



5. Slot 
Ons kan hierdie preek afsluit met die 
definitiewe opdrag waarmee ons teksgedeelte 
vandag begin. Gaan werk aktief vir die 
voorspoed van jou gemeenskap. Hoe dit lyk 
waar dit is, en of ek regtig hier tuis voel maak 
nie saak nie. Hierdie opdrag is so belangrik 
dat ons sien, hoe die normale vorm van ’n 
antieke brief aangepas word om dit in te sluit 
voor die saligspreking. Want die idee van 
vrede vir die aanhoorders word eers in vers 7 
aangetref, in plaas van dadelik in die begin 
soos die antieke oosterse gebruik was. 


Die boodskap hierin is duidelik. Vrede gaan 
nie ekstern passief na ’n gemeenskap kom 
waarvan jy deel is nie. Nee, die Here wil vir my 
en jou as instrument gebruik om Sy vrede te 

bring in gemeenskap. En dit is presies hier 
waar ons vandag ook nadink oor die 
hervorming op hervormingsdag. Een van die 
groot probleme in die kerk van die 
middeleeue, was juis die passiwiteit van die 
gewonde gelowige. Geloof en 
Godsdiensbeoefening het ekstern by die 
amptenary gebeur. Maar die hervorming bring 
geloof weer terug na die individue waar dit 
hoort.


Daarom kan ons mekaar vandag in die gees 
van hervorming en aan die hand van die ware 
profesie uit Jeremia 29 wegstuur met die 
opdrag: Gaan bewoon huise, plant tuine, troue 
en kry kinders. Doen hierdie dinge selfs al lyk 
die toekoms ekonomies, polities en miskien 
geestelik hopeloos deur die menslike oog.


Amen 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