
Keer terug naar Mij 
 
Een geluid op de oprit trok mijn aandacht. Ik stond op en zag het busje met mijn pakket erin net 
wegrijden. Bah! Gelukkig stopte het busje iets verderop. Snel schoot ik een paar oude schoenen aan en 
op een drafje liep ik richting de bezorger die in de bus zocht naar een pakketje. Ik riep: ‘Meneer, ik ben 
wel thuis, hoor!’ Hij reageerde niet en liep met het pakket naar een voordeur toe. Vrij dichtbij gekomen 
riep ik nog een keer: ‘Hallo meneer, ik ben van nummer 21!’ Tot mijn stomme verbazing negeerde hij 
mij en belde bij de mensen aan. Toen ik nog geen vijf meter bij hem vandaan was, kreeg hij mij eindelijk 
in beeld. Hij zei niks, maar gebaarde wel naar zijn dove oren, zijn bus en mijn huis.  
 
Geen gehoor krijgen, het komt ons allemaal wel eens voor. Je roept, maar er is niemand die reageert. 
Het afgelopen jaar heb ik gelezen over een roepende God. Telkens weer riep Hij tegen het volk Israël: 
‘Keer terug!’ Jeremia was de laatste profeet die Gods roepstem liet horen vlak voordat Jeruzalem werd 
verwoest en Juda in ballingschap ging. 
 
God zag hoe Zijn volk de liefde, die Hij zo graag had ontvangen, aan een ander gaf. Het had zich niet 
meer afgezonderd voor God, maar kopieerde het gedrag van de heidense volken rondom. Met passie 
bedreef het zijn afgoderij en keerde God de nek toe. Het hoorde Zijn roepstem wel, maar besloot het 
te negeren en door te gaan met de dingen die het zo fijn vond.  
 
In Zijn grote liefde vertelde God Zijn volk dat volop in zonde leefde: ‘Mijn aangezicht is tegenover u niet 
betrokken, want Ik ben goedertieren.’ (Jer. 3: 12) Het is alsof God zei: ‘Als je naar Mij op zou kijken, zou 
je zien dat Ik je nog steeds liefdevol aankijk ondanks alles wat je doet.’ God maakte Zijn volk duidelijk 
dat er twee dingen nodig waren om terug te komen bij Hem: ‘Erken uw ongerechtigheid.’ (Jer. 3: 13a) 
En: ‘Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen.’ (Ez. 33:11) 
 
Laatst legde ik een van mijn kinderen uit wat berouw en bekering zijn. Langzaam liep ik bij mijn kind 
vandaan en legde uit: ‘Soms loop je op een verkeerde weg. God laat je in je hart weten dat je fout bezig 
bent. Dit maakt je verdrietig, je krijgt spijt en vertelt God alles: dat is berouw.’ Ik stond stil, draaide me 
om en liep weer terug. ‘Dan besluit je te stoppen met wat je doet. Je keert je om, gaat weer terug naar 
God en wandelt met Hem op de goede weg. . Dat is bekering.’  
 
Jeremia leefde vlak voordat Gods oordeel kwam. De boodschap was helder: stop met wat je doet en 
keer terug naar Mij! Gods liefdevolle roepstem klinkt vandaag nog steeds. Hij verlangt naar jou. Als je 
naar Hem op zou zien, zou je de liefde in Zijn ogen zien staan. Ga jij in op Zijn uitgestoken hand?    
 
Dit voorjaar geeft Sestra een nieuw Bijbelstudieboek voor vrouwen uit over Jeremia, geschreven door 
Tanneke Dorgelo. Een prachtige Bijbelstudie met verdieping, nieuwe inzichten en een waardevolle 
boodschap voor de tijd waarin wij leven.  
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