
 

 

 JERMEY is een variant van JEREMIA 
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Hebreeuwse naam, waarvan de betekenis onzeker is; waarschijnlijk 'JHWH sticht', 'JHWH zal 
verheffen' of 'JHWH is hoogverheven'. 
* 
Bijzonderheden 
In de bijbel komen negen verschillende personen voor die Jeremia heten. De bekendste van 
hen is de profeet. 
* 
Jeremia van Jeruzalem, Egypte(?), profeet; † ca 580 vóór Chr. 
Feest 1 mei. 
Met Jesaja en Ezechiël behoort hij tot de drie grote profeten uit het Oude Testament.  
Hij had een zuiver zintuig voor Gods gerechtigheid. Vooral de priesters, politieke leiders en 
rijke mensen van zijn tijd die het met Gods Tora niet zo nauw namen, moesten het ontgelden. 
Zijn kritische houding werd hem niet in dank afgenomen. Herhaaldelijk probeerde men hem 
het zwijgen op te leggen. Ook hijzelf geeft te kennen dat hij al de vijandigheid rond zijn 
persoon van mensen die zijn bloed wel kunnen drinken, soms moe is. Maar het woord van 
gerechtigheid brandt hem op de lippen, is als een vuur in zijn botten: hij kan niet anders; hij 
móet zijn mond opendoen. Op een bepaald moment hebben zijn tegenstanders hem in een put 
gestopt. 
Tijdens een inval van de Babyloniërs schijnt hij met vluchtelingen meegegaan te zijn naar 
Egypte. Het is niet duidelijk of dat met zijn instemming gebeurde of niet. 
Daarna horen we niets meer van hem. Volgens bepaalde verhalen zou hij in het verre Egypte 
door volksgenoten zijn doodgestenigd. Zou hij zelfs in dat verre en in die uitzonderlijke 
omstandigheden doorgegaan zijn met het uiten van zijn aanklachten in naam van JHWH? In 
dat geval hebben we weinig fantasie nodig om te beseffen dat zijn woorden irritatie zullen 
hebben gewekt. 
* 
Jeremias van Cordova, Spanje; martelaar met Petrus e.a.; † 851.  
Feest 7 juni. 
Zij leefden in de Spaanse stad ten tijde van de moorse overheersing. Petrus was priester, 
Wallabonsus, diaken; Sabinianus en Wistremond waren monniken uit het St-Zoïlusklooster in 
de stad, terwijl Habentius monnik was in het St-Christoffelklooster. Jeremia tenslotte was 
een bejaarde die de stichter was van klooster Tabanos even buiten de stad. Ze werden tijdens 
het bewind van kalief Abderrahman opgepakt, omdat ze in het openbaar tegen Mohammed 
hadden gepreekt. Waar Jeremia werd doodgegeseld, werden de anderen onthoofd. 
* 
Jeremias van Cordova, Spanje; martelaar met Emilas; † 851.  
Feest 15 september. 
Emilas en Jeremias waren twee jonge christenen die ten tijde van kalief Abderrahman werden 
opgepakt. Emilas was diaken. Ze werden allebei omwille van Christus onthoofd. 
* 
Er zijn nog enige tientallen andere heiligen of zaligen met de naam Jeremia of een variant 
ervan. 

 


