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Jeremia 1:4-10 

Jeremia geroepen 
4 De HEER richtte zich tot mij: 5 ‘Voordat ik je vormde in de 
moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de 
moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je 
een profeet voor alle volken gemaakt.’ 6 Ik riep: ‘Nee, HEER, 
mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te 
jong.’ 7 Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te 
jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles 
wat ik je opdraag. 8 Wees voor niemand bang, want ik zal je 
terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ 9 En 
de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei 
tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw 
mond. 10 Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle 
koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te 
verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te 
bouwen en te planten.’ 
 
 
 
 
Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling 

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap 

 

 

 

 

Jeremia 1:4-10 

Jeremia geroepen 
4 De HEER richtte zich tot mij: 5 ‘Voordat ik je vormde in de 
moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de 
moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je 
een profeet voor alle volken gemaakt.’ 6 Ik riep: ‘Nee, HEER, 
mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te 
jong.’ 7 Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te 
jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles 
wat ik je opdraag. 8 Wees voor niemand bang, want ik zal je 
terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ 9 En 
de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei 
tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw 
mond. 10 Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle 
koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te 
verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te 
bouwen en te planten.’ 
 
 
 
 
Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling 

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap 

 

 


