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Over de schrijfster

Tanneke Dorgelo is getrouwd en moeder van drie kinderen. Ze is opgegroeid 
in een gezin dat God van harte dient en leerde van jongs af aan wat het is om 
dicht bij God te leven en van de Here Jezus te houden. In Gods grote genade 
heeft Hij haar vastgehouden en meer van Zichzelf geopenbaard door Zijn 
Woord en Zijn Geest. 
Ze houdt ervan om de Bijbel te bestuderen en met anderen te delen wat ze 
heeft ontdekt. Ook moedigt ze anderen aan om de Bijbel zelf te bestuderen 
en memoriseren. Ze wil graag dat de Gemeente van Jezus Christus groeit in 
de kennis van Hem, in liefde voor Hem en verlangen naar Zijn komst. 

In 2018 schreef Tanneke het bijbelse dagboek Leven aan Zijn hart en bedacht 
producten voor vrouwen en kinderen om bijbelteksten te memoriseren. Ze 
spreekt regelmatig op bijeenkomsten voor vrouwen en spoort aan tot het 
ontwikkelen van een diepere relatie met God door de Here Jezus. 

Haar lievelingstekst is Kolossenzen 3:1-4, waar staat: ‘Als u nu met Christus 
opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan 
de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op 
de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen 
in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult 
ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.’ 
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Inleiding

Het idee ontstond opeens: de gedachte om mijn kinderen een handje op weg 
te helpen om ’s morgens vroeg stille tijd te houden. Die dag kochten we 
samen een notitieblokje, gekleurde potloden voor hun bijbels en een mooi 
etui. De twee oudsten begonnen in het bijbelboek Esther. Na een week vroeg 
ik mijn achtjarige zoon of hij Esther al uit had. Hij vertelde trots dat hij klaar 
was en nu Romeinen wilde lezen. ‘Je bedoelt de brief die Paulus schreef aan 
de gemeente in Rome?’ glimlachte ik. Zijn gezicht betrok een beetje, toen hij 
erachter kwam dat Romeinen geen boek was over die vervelende soldaten 
uit Asterix en Obelix. Na een dag was hij echter al klaar met het bijbelboek 
en vertelde trots dat hij begonnen was in Jeremia. Verbaasd stamelde ik: 
‘Jeremia, echt?’ Blijkbaar was hij aangestoken door het enthousiasme van 
zijn moeder. 

Maandenlang zagen mijn man en kinderen namelijk hoe ik mij door het 
boek Jeremia heen worstelde; hoe ik mijn notitiebijbel helemaal volschreef 
en deze bijbel allerlei kleurtjes kreeg. Verklaringen die overal in huis slin-
gerden, pakketjes met studieboeken die bezorgd werden. De vraag die mis-
schien op jouw lippen brandt, heb ik ook gesteld aan God: waarom zou ik me 
bezig moeten houden met Jeremia? Eigenlijk begon het bij mij met een 
andere vraag. Toen ik nadacht over een volgend schrijfproject, dacht ik tel-
kens aan de woorden ‘Babylonische ballingschap’. Ja, raar toch?! Dat vond ik 
ook. Dus ik vroeg aan de Here God: wat is er toch met deze periode? Waarom 
zou ik me hierin moeten verdiepen? Toch ben ik de bijbelboeken die zich 
afspelen rond deze ballingschap, gaan bestuderen. Hele gedeelten van de 
Schrift begonnen voor het eerst tot mijn hart te spreken. Vooral die ingewik-
kelde ‘profetenboeken’. 
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Een van die boeken is het prachtige boek van en over de profeet Jeremia. Ik 
ben zo blij dat jij je in dit boek wilt verdiepen. Dat je tijd apart wilt zetten om 
dit boek te begrijpen en God tot jouw hart te laten spreken. Ik geloof dat God 
spreekt door Zijn Woord en dat de Heilige Geest Die in je woont, jou ook 
door Jeremia’s boek wil onderwijzen. De boodschap die hij heeft gepredikt, 
is een boodschap die ook zo belangrijk is in de tijd waarin wij leven: ‘Keer 
terug naar God en leef met Hem. Er komt een dag van oordeel, maar er is 
hoop! God heeft een prachtig plan voor de toekomst.’ 

Heb jij het bijbelboek Jeremia weleens gelezen? Misschien heb jij je afge-
vraagd wat jij ervan kunt leren, als vrouw die in de eenentwintigste eeuw 
leeft. Wat moet je met een bijbelboek dat zich afspeelt vlak voor en tijdens 
de ondergang van Israël? Als ik terugkijk op mijn studie van Jeremia, kan ik 
je in ieder geval één goede reden geven: ik heb er God beter door leren ken-
nen. Jeremia vertelt ons wat er in Gods hart leeft, wat Hem vreugde en ver-
driet geeft. Het boek leert ons hoe God de hele wereldgeschiedenis leidt, 
maar ook betrokken is bij ieder mens. Het openbaart je dat Gods genade 
oneindig groot is. We leren echter nog zó veel meer van Jeremia. We zien dat 
Jeremia een voorafschaduwing is van de Here Jezus. We leren hoe God ons 
door moeilijkheden heen wil louteren en beproeven. We krijgen een blik op 
de toekomst van Israël en de volken, en leren meer over profetie. 

De komende weken gaan we dit prachtige boek intensief bestuderen. Ben jij 
er klaar voor? Ik wil je vast waarschuwen: het gaat je wel iets kosten. Elke 
studie neemt een hap uit jouw kostbare dag met vaak veel te weinig tijd. Het 
feit dat jij dit boek in handen hebt, vertelt mij gelukkig dat jij honger hebt 
naar meer van God; dat jij zo graag meer wilt begrijpen van Zijn Woord. Het 
mooie is dat God deze honger wil stillen door persoonlijk tot jou te spreken. 
Hij is een goede Herder, Die wil spreken tot elk van Zijn schapen. Het is aan 
ons om Zijn stem te leren herkennen, de gedachten die Hij in jouw hart legt 
door Zijn Heilige Geest. Ook door het bijbelboek Jeremia wil Hij jou iets ver-
tellen. Ja, het kost je tijd en energie, maar wat zullen we met gejuich oogsten 
als we de schatten ontdekken die in dit boek verborgen liggen: de waarde-
volle lessen die jouw leven voorgoed kunnen veranderen. Ik hoop dat je na 
deze studie kunt beamen dat het jouw tijd meer dan waard was. 

Elke week heeft vijf huiswerkdagen. Je mag thuis aan de slag gaan met dit 
werkboek, heerlijk op de bank, voor de kachel of aan je keukentafel. Het 
maken van je huiswerk kost iedere dag zo’n 30 tot 45 minuten. Bid, voordat 
je bezig gaat met het huiswerk, of jouw hart gericht mag zijn op God, zodat 
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je ontvankelijk bent voor wat Hij door Zijn Geest tot je wil zeggen. Ik wil je 
vragen om per dag drie dingen te doen. Je mag in de kantlijn een O schrijven 
bij wat je wilt onthouden, een T bij wat je toe wilt passen in je leven, en een 
B bij het gedeelte dat jou heeft bemoedigd. 

Tijdens eventuele groepsbijeenkomsten kun je het huiswerk bespreken met 
je bijbelstudiegroep, zodat jullie samen opgebouwd worden door Gods rijke 
Woord. Lieve zus, jij die, net als Jeremia, ‘door God gekend bent al voordat je 
werd geboren’: laten we beginnen! 
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Handleiding voor gespreksleiders

Introductiebijeenkomst

Wat mooi dat jij een bijbelstudiegroep gaat leiden. Al meer dan tien jaar heb 
ik regelmatig deelgenomen aan bijbelstudiegroepen voor vrouwen. Ik vind 
het altijd enorm verrijkend om samen de Bijbel te bestuderen. Het is zo 
bemoedigend om van andere vrouwen te horen hoe zij met de Here leven, en 
samen op weg te gaan achter de Here Jezus aan. Ik wens jou en jullie bijbel-
studiegroep een gezegende tijd toe! 

Voor deze studie kun je negen bijeenkomsten inplannen. Omdat je vrij veel 
moet lezen en bestuderen, raad ik je aan om één keer in de twee à drie weken 
bij elkaar te komen. Je kunt ervoor kiezen om de bijeenkomst telkens door 
dezelfde personen voor te laten bereiden, of om deze taak te rouleren. Als je 
start met een nieuwe groep, moet je elkaar nog een beetje leren kennen. In 
dat geval raad ik je aan om een introductiebijeenkomst te organiseren. 

Stuur de vrouwen die deelnemen, een mail met daarin een uitnodiging voor 
deze eerste bijeenkomst. Zorg voor wat lekkers bij de koffie en thee, dit doet 
het altijd goed! Je zou de vrouwen kunnen vragen om een voorwerp mee te 
nemen, dat symbool staat voor wie zij zijn. Zo krijg je in de eerste bijeen-
komst vaak al mooie gesprekken. 

De bijeenkomst kan er als volgt uitzien:

1. Welkom met koffie en thee.
2. Kennismaking. Iedereen mag zichzelf voorstellen aan de hand van het 

meegenomen voorwerp en vertellen wat zij verwacht van deze studie. 
Waarom heeft ze voor deze studie gekozen?


