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The Weeping Prophet 
Learn Biblical Hebrew Online 
 
A Den of Thieves 
When Jesus entered the Temple and overturned the 
tables of the moneychangers, he was following in 
the footsteps of one of the greatest prophets of 
ancient Israel. Six centuries earlier, this man had 
condemned the people for turning the House of God 
into a “den of thieves” (Jer. 7:11). Jesus used 
precisely the same phrase when he saw the immoral 
business practices taking place in the same holy 
place. This man was the prophet Jeremiah. 
 
The Lord lifts up 
Jeremiah lived in the late 7th century BCE and much 
of his life was spent trying to stop the Jewish people 
from sinning. He warned them about the Babylonian 
destruction of Jerusalem. In the original Hebrew of 
the Bible, the name Jeremiah is Yirmiyahu ִיְרְמיָהּו 
meaning “the Lord (yahu) lifts up (yarim).” This 
seems like an overly cheerful name for a man known 
as the “weeping prophet.” But in fact, the name is 
perfectly apt. 
 
Lift up your knowledge of Scripture 
In the book of Jeremiah, the prophet changes his tone 
from condemnation to consolation. He tells the people 
that despite their past sins, God has not rejected 
them. The Lord will restore Jerusalem and establish a 
“new covenant” with his people in the future. Six 
hundred years later, Jesus came to Jerusalem to 
inaugurate this covenant by being “lifted up” by the 
Lord. Join our live online Biblical Hebrew classes and lift 
up your knowledge of Scripture! 
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De wenende profeet 
Leer Bijbels Hebreeuws Online 
 
Een Rovershol 
Toen Jezus de tempel binnenging en de tafels van de 
geldwisselaars omver gooide, trad hij in de voetsporen 
van een van de grootste profeten van het oude Israël. 
Zes eeuwen eerder had deze man het volk veroordeeld 
omdat het van het Huis van God een "rovershol" had 
gemaakt (Jer. 7:11). Jezus gebruikte precies dezelfde 
uitdrukking toen hij de immorele handelspraktijken zag 
die op dezelfde heilige plaats plaatsvonden. Deze man 
was de profeet Jeremia. 
 
De Heer verheft 
Jeremia leefde aan het eind van de 7e eeuw voor Christus 
en een groot deel van zijn leven besteedde hij aan pogingen 
om het Joodse volk te weerhouden van te zondigen. Hij 
waarschuwde hen voor de Babylonische verwoesting van 
Jeruzalem. In het originele Hebreeuws van de Bijbel is de 
naam Jeremia Yirmiyahu ִיְרְמיָהּו wat betekent "de Heer 
(yahu) heft op (yarim)." Dit lijkt een al te vrolijke naam voor 
een man die bekend staat als de "huilende profeet." Maar in 
feite is de naam volkomen toepasselijk. 
 
Verhef uw kennis van de Schrift 
In het boek Jeremia verandert de profeet zijn toon van 
veroordeling naar vertroosting. Hij vertelt het volk dat 
ondanks hun zonden in het verleden, God hen niet heeft 
verworpen. De Heer zal Jeruzalem herstellen en in de 
toekomst een "nieuw verbond" met zijn volk sluiten. 
Zeshonderd jaar later kwam Jezus naar Jeruzalem om dit 
verbond in te luiden door "opgeheven" te worden door 
de Heer. Doe mee aan onze live online Bijbels 
Hebreeuwse lessen en verbeter je kennis van de Schrift! 
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