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Klaagliederen van Jeremia 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 

Als je het Bijbelboek Klaagliederen leest, zie je dat het uit vijf liederen bestaat. Het boek 

Klaagliederen is helemaal geschreven in dichtvorm. De vijf hoofdstukken zijn ingedeeld 

volgens de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet.  In deze vijf liederen klaagt en treurt de 

profeet over de verwoesting van Jeruzalem. 

 

In dit Bijbelboek lees je over het grote verdriet dat de val van Jeruzalem met zich meebracht. 

Jeremia roept de mensen op om hun leven te onderzoeken en te doorzoeken en met berouw 

over hun zonden terug te keren tot de Heere. Als het volk weer op God zal vertrouwen, is er 

hoop op een betere toekomst. Deze raad voor het volk, maar ook voor ons, lezen we in een 

couplet uit een Bijbels gezang van ds. C.J. Meeuse: 

 

 Laat ons toch onze wegen onderzoeken 

 en nagaan of ze staan in ‘t Boek der boeken 

 en laat ons wederkeren tot de HEERE, 

 opdat in deze weg Zijn roem vermere. 

 Kom, heffen wij met smart 

 de handen en het hart 

 tot God op in de hemel: 

 U hebt ons niet gespaard 

 weerspannig en ontaard 

 in al ons aards gewemel.  

   (Melodie Psalm 79) 

 

7 oktober  Als een weduwe 

Lezen:   Klaagliederen 1:1-11 

Zingen:  Psalm 74:1 

 

• Waarmee vergelijkt Jeremia de stad Jeruzalem? 

• Waarom zijn al die erge dingen gebeurd? 
 

8 oktober  HEERE, kijk naar mij 

Lezen:   Klaagliederen 1:12-22 

Zingen:  Psalm 6:6 

 

• In welk vers zie je dat Sion (Jeruzalem) haar zonden belijdt? 

• Is het belangrijk in jouw leven om je zonden te belijden? 
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9 oktober  Huilen om de kinderen 

Lezen:   Klaagliederen 2:1-12 

Zingen:  Psalm 42:2 

 

• Hoe stelt de Heere zich op tegen het volk? (vers 5) 

• Over wie huilt Jeremia? (vers 11 en 12) 
 

10 oktober  Als de zee 

Lezen:   Klaagliederen 2:13-22 

Zingen:  Psalm 62:5 

 

• Hoe erg is het met Sion? (vers 13) 

• Wat moet het volk gaan doen van Jeremia? (vers 18-20) 
 

11 oktober  Een ellendig man 

Lezen:   Klaagliederen 3:1-10 

Zingen:  Psalm 13:1 

 

• Waarom zegt Jeremia in deze verzen steeds: ik? 

• Is dit een goede houding voor een knecht van God? Waarom wel/niet? 
 

12 oktober  Verlaten door God 

Lezen:   Klaagliederen 3:11-20 

Zingen:  Psalm 31:15 

 

• Hoe voelt Jeremia zich tegenover de Heere? 

• Wat is een goede raad voor ons in moedeloosheid? 
 

13 oktober  De HEERE is goed 

Lezen:   Klaagliederen 3:21-32 

Zingen:  Psalm 63:2 

 

• Hoe ziet Jeremia de Heere in deze verzen? 

• Wie is de oorzaak van deze grote verandering? Gebeurt zo’n verandering nog? 
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14 oktober  Onderzoeken en doorzoeken 

Lezen:   Klaagliederen 3:33-43 

Zingen:  Psalm 119:8 

 

• Wat betekent: je leven onderzoeken en doorzoeken? 

• Waarom was dat nodig voor het volk? 

• Is het ook nodig voor ons? Waarom? 
 

15 oktober  Groot verdriet 

Lezen:   Klaagliederen 3:44-54 

Zingen:  Psalm 31:7 

 

• Wat is het grote verdriet van Jeremia? 

• Wat kunnen we hieruit leren? 
 

16 oktober  Hoop 

Lezen:   Klaagliederen 3:55-66 

Zingen:  Psalm 130:4 

 

• In welke tekstverzen lees je over hoop in verdriet? 

• Welk antwoord van de Heere is tot troost? 
 

17 oktober  Een treurzang 

Lezen:   Klaagliederen 4:1-11 

Zingen:  Psalm 123:2 

 

• Welke erge dingen lees je in dit gedeelte? 

• Dit gedeelte wordt ook wel een treurzang genoemd. Hoe zou jij dat verwoorden?  
 

18 oktober  Let op 

Lezen:   Klaagliederen 4:12-22 

Zingen:  Psalm 84:3 

 

• Welke fout maakte het volk in het uitzien naar hulp in nood? 

• Wat wil de Heere hiermee tot ons zeggen? 
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19 oktober  Gebed van Jeremia 

Lezen:   Klaagliederen 5:1-11 

Zingen:  Psalm 69:7 

 

• Hoe begint Jeremia zijn gebed? 

• Waarom wordt zijn gebed een smeekgebed genoemd? 

• Bid jij ook weleens een smeekgebed? 
 

20 oktober  Heere, bekeer ons 

Lezen:   Klaagliederen 5:12-22 

Zingen:  Psalm 51:7 

 

• Waarom was de vraag om bekering door de Heere zo nodig? 

• Is dat ook jouw vraag? Hoe en wanneer doe je dat? 
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Luister naar de Schepper 

Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist 

 

Luisteren is belangrijk. Zeker als het over het onderwijs gaat dat de Heere ons geeft in de 

Bijbel. De Heere gebruikt zoveel verschillende voorbeelden om hierdoor te leren Wie Hij is en 

blijft en wie wij zijn en blijven. Dit onderwijs heeft Job ook moeten leren. Leren door te 

luisteren naar zijn Schepper en… mond dicht. 

 

Door het Bijbelrooster te volgen luisteren we deze keer naar wat God Job en ons leert over Zijn 

almacht, wijsheid en goedheid vanuit het dierenrijk. God noemt negen verschillende dieren, 

zowel zwakke als sterke en geeft hiermee les in opvoedkunde aan Job. We lezen dat Job een 

toontje lager gaat zingen. Hij zegt: Wat zou ik U antwoorden op Uw vragen? Ik leg mijn hand 

op mijn mond. Job wordt stil voor God. En… hij luistert naar zijn Schepper. 

 

23 september  Gods wijsheid in de wolken 

Lezen:   Job 38:37,38 

Zingen:  Psalm 65:7 

 

• Zie je in vers 38 Gods grote zorg in tijden van droogte? 

• Mogen wij klagen als het lang droog blijft of als het te nat is? 
 

24 september  Wie zorgt voor de jonge raaf? 

Lezen:   Job 39:1-3 

Zingen:  Psalm 147:5 

 

• Spreek over Gods goedheid voor zowel sterke als zwakke dieren. 

• Als je Mattheüs 6 vers 26 leest, is er dan reden om bezorgd te zijn? 
 

25 september  Op eigen benen 

Lezen:   Job 39:4-7 

Zingen:  Psalm 34:6 

 

• Welke les van opvoeding geven deze dieren aan de mens? 

• Op welke manier kunnen onze ouders ons vrijlaten, maar toch niet loslaten? 
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26 september  De dieren naar hun aard 

Lezen:   Job 39:8-15 

Zingen:  Psalm 8:7 

 

• Zie je de wijsheid van God in het scheppen van dieren in het wild? 

• Hoe moet Job erkennen daar niets in te kunnen veranderen? 
 

27 september  Gods vrijmacht 

Lezen:   Job 39:16-21 

Zingen:  Psalm 136:4 

 

• Welk wonderlijk gedrag heeft de Heere in de struisvogel gelegd? 

• Zie je Gods vrijmacht (dat God de macht heeft met het Zijne te doen wat Hij wil) in dit 
dier? 

 

28 september  Sterk door God 

Lezen:   Job 39:22-28 

Zingen:  Psalm 20:4 

 

• Aan welke dingen zie je dat het paard geen angst kent? 

• Welke macht heeft God zelfs in het paard gelegd? 
 

29 september  Niet door óns verstand 

Lezen:   Job 39:29-33 

Zingen:  Psalm 50:4 

 

• Kan Job begrijpen dat de arend zo scherp ziet? 

• Waar gaan ze op af? (voor ons niet na te gaan) 
 

30 september  Hand op de mond 

Lezen:   Job 39:34-38 

Zingen:  Psalm 39:6 

 

• Wanneer en met welke woorden erkent Job dat God groter is dan hij? 

• Wat betekent dit voor jou? 
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1 oktober  Vervolgonderwijs 

Lezen:   Job 40:1-9 

Zingen:  Psalm 95:3 

 

• Wat is het vervolgonderwijs dat Job krijgt? 

• Wat wil de Heere hiermee tot jou zeggen? 
 

2 oktober  Onderwijs met voorbeelden 

Lezen:   Job 40:10-19 

Zingen:  Psalm 52:1 

 

• Wat zijn de eigenschappen van het grote dier dat God gebruikt om Job te onderwijzen? 

• Welke les zit er in voor ons? 
 

3 oktober  Onmacht en almacht 

Lezen:   Job 40:20-41:2 

Zingen:  Psalm 33:5 

 

• In welke verzen lees je over de onmacht van Job en almacht van God? 

• Waarom is het belangrijk voor ons om altijd aan deze twee woorden te denken? 
 

4 oktober  Betekenis van de Leviathan 

Lezen:   Job 41:3-21 

Zingen:  Psalm 29:5 

 

• Waarom zou God de Leviathan zo uitvoerig beschrijven in dit gedeelte? 

• Wat is de betekenis voor Job en voor jou? 
 

5 oktober  Einde toespraak 

Lezen:   Job 41:22-25 

Zingen:  Psalm 138:3 

 

• Hoe eindigt God Zijn toespraak aan Job? 

• Wat is het doel voor Job en voor ons? 
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6 oktober  Zingt! 

Lezen:   Psalm 29 

Zingen:  Psalm 29:1 

 

• Waarom lezen en zingen we Psalm 29 aan het einde van dit Bijbelrooster? 

• Welke zinnen en woorden uit deze Psalm spreken jou aan? 
 


