
 

 

 

 

Nr 60 -  13 juni 2021 

 

 

Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over de profeten Jeremia en Ezechiël. De 

leiders horen bij de groep Judeeërs die vindt dat Juda juist wél in opstand moet komen tegen 

Babylonië. Zij vinden Jeremia een gevaarlijke tegenstander, die een slechte invloed heeft op het volk. 

En dat terwijl Jeremia juist het welzijn van het volk op het oog heeft! Vier mannen – Sefatja, Gedalja, 

Juchal en Paschur – gaan naar de koning om hem ervan te overtuigen dat Jeremia gedood moet 

worden. Koning Sedekia reageert nogal ongeïnteresseerd: ‘Doe met Jeremia wat je wilt,’ zegt hij. 

En zo gebeurt het dat ze Jeremia in een diepe put vol slijk laten zakken. Ebed-Melech, een 

buitenlander en een slaaf, redt Jeremia. Hij wijst de koning erop dat het een misdaad is, wat ze 

Jeremia aandoen. En het is ook nog eens zinloos: er is toch al hongersnood in de stad dus net als 

iedereen zal Jeremia, ook als hij niet in de put zit, toch wel van de honger doodgaan. Met deze 

slimme woorden weet Ebed-Melech de koning te overtuigen. Hij krijgt zelfs de opdracht om Jeremia 

uit de put te halen. Zoals het de koning aan ruggengraat ontbreekt, zo daadkrachtig en dapper is 

deze slaaf. 

 

GEBED  
Trouwe God,  

We horen over Jeremia in een put. 

Soms zitten wij ook in de put. 

Niet in een echte put. 

Maar we voelen ons dan verdrietig. 

Of alleen. 

Jeremia krijgt hulp van iemand 

aan wie hij nooit zou hebben gedacht. 

Als wij in de put zitten, 

wilt U ons dan ook iemand geven? 

Iemand die ons uit de put haalt? 

Iemand die naar ons luistert en ons helpt. 

Misschien iemand aan wie 

wij zelf nooit zouden denken. 

Maar iemand aan wie U wel hebt 

gedacht. 

Amen. 



Bijbelverhaal In de put     
Zie je die vier mannen naar het paleis toe lopen? Het zijn belangrijke leiders van de stad Jeruzalem. 

Ze zijn heel boos op Jeremia. Jeremia is een profeet van God. Hij vertelt de mensen wat God tegen ze  

wil zeggen, maar dat willen deze mannen helemaal niet horen. Ze lopen de troonzaal binnen. Op de 

troon zit Sedekia, de koning van Juda. ‘Koning,’ zeggen de mannen, ‘Jeremia zegt dat we moeten 

stoppen met onze plannetjes. Hij zegt tegen de mensen dat ze niet in opstand moeten komen tegen 

Babylonië. Maar de mensen in het land Babylonië zijn onze vijand! Jeremia zorgt ervoor dat mensen 

de moed opgeven. Dat is heel slecht voor onze stad. Jeremia moet dood!’ Koning Sedekia denkt aan 

alle keren dat hij met Jeremia heeft gepraat. Hij denkt aan alle keren dat Jeremia hem goed advies 

heeft gegeven. Maar toch durft de koning niet tegen de vier boze mannen in te gaan. ‘Doen jullie 

maar met Jeremia wat jullie willen,’ zegt hij.  

In de stad vertelt Jeremia de mensen intussen nog steeds wat God wil. Jeremia wil de mensen 

helemaal geen kwaad doen. Hij probeert ze juist te redden! Want Jeremia weet wat er gaat 

gebeuren. Dat heeft God hem verteld. ‘Mensen, jullie moeten snel wegvluchten. Jullie moeten niet in 

opstand komen. De soldaten uit Babylonië gaan de hele stad kapot maken. Ga snel weg uit 

Jeruzalem. Als jullie willen blijven leven, moeten jullie juist naar Babylonië gaan.’ Maar dan kan 

Jeremia niet meer verder praten. De vier boze mannen zijn terug uit het paleis en ze sleuren hem 

mee. ‘Stil jij!’ roepen ze. 

Ze brengen hem naar een diepe put en daar laten ze hem in zakken. De put zit vol modder. Jeremia 

zakt er steeds verder in weg, 

maar niemand durft hem te 

helpen. Iedereen is bang voor 

de leiders van Jeruzalem. 

Iedereen? Nee, toch niet. Eén 

iemand is niet bang, en dat is 

Ebed-Melech. Hij is een slaaf 

uit een ander land, Nubië. 

Niemand vindt hem 

belangrijk. Hij moet voor 

andere mensen werken en 

precies doen wat zij zeggen, 

maar toch is deze slaaf níet 

bang. Als Ebed-Melech hoort 

dat Jeremia in een put zit, 

gaat hij meteen naar de 

koning toe. ‘Koning Sedekia,’ smeekt Ebed- Melech. ‘Alstublieft, haal Jeremia uit de put!’  

Ondertussen zit Jeremia nog steeds in de put. Hij zakt steeds dieper de modder in. Dat was het dan, 

denkt Jeremia, het komt niet meer goed. Maar wat hoort hij nu? Hij hoort geroep in de verte. Er 

komen mannen aan. Het zijn er wel dertig. De mannen kijken over de rand van de put. Ebed-Melech 

is er ook bij. ‘Jeremia!’ roept Ebed-Melech. ‘Bind deze lappen stof onder je armen. Dan doen deze 

touwen je geen pijn. Want met deze touwen gaan we jou uit de put trekken!’ Jeremia kijkt verbaasd 

omhoog. Hij knoopt de lappen stof en de touwen onder zijn armen. Heel voorzichtig tillen Ebed-

Melech en zijn mannen Jeremia uit de put. Jeremia ziet er heel vies uit. Hij zit bijna van top tot teen 

onder de modder, maar het kan hem niks schelen. Hij is zo blij! Want dankzij Ebed-Melech is hij weer 

vrij. Jeremia kan de mensen nu weer vertellen wat God wil!  



OM TE WETEN  

Held?  
Jeremia had vaak kritiek op zijn volk. Hij zag dat de mensen verkeerde dingen deden en waarschuwde 

dat God hen zou straffen als ze daarmee doorgingen. Hij had ook kritiek op de leiders van zijn land. 

Een groep belangrijke leiders wilde in opstand komen tegen de Babyloniërs, die de baas waren over 

Juda. Jeremia waarschuwt dat ze dat niet moeten doen. Want dan zal het verkeerd aflopen met Juda. 

Daarom worden de leiders kwaad op Jeremia. Ze proberen zelfs om hem te doden. Jeremia had het 

dus niet makkelijk als profeet. Je zult misschien denken dat hij een soort held was, die nooit de moed 

liet zakken. Maar dat was niet zo. Hij klaagde regelmatig tegen God over alle ellende die hij moest 

meemaken. 

 De slaaf van de koning  
Wie heeft meer macht: een slaaf of een koning? Een koning natuurlijk. Toch is het in dit verhaal een 

slaaf die de touwtjes in handen heeft. Terwijl de koning zich door iedereen laat ompraten... Jeremia’s 

vijanden zeggen tegen de koning dat Jeremia gedood moet worden. De koning wil dat eigenlijk niet, 

want Jeremia is zijn raadgever. Maar hij durft geen nee te zeggen. En dan wordt Jeremia in een put 

gegooid. In het paleis werkt een slaaf uit Afrika: Ebed-Melech. Als hij hoort wat er met Jeremia is 

gebeurd, haalt hij de koning over om hem te bevrijden. En zo is het dus niet iemand met veel macht, 

maar een buitenlandse slaaf die door God wordt ingezet om Jeremia te redden. 

Om te doen 
Jeremia wordt bevrijd Jeremia wordt bevrijd uit de put. De 

kinderen maken een put met fragmenten uit dit bijbelverhaal.  

Per kind:  

- het werkblad  

- een vel gekleurd A4-papier  

- een of twee draadjes wol van 24 centimeter  

En verder:  

- kleurpotloden of viltstiften  

- scharen of prikpennen en priklappen  

- lijm  

Aan de slag:  

- De kinderen kleuren de plaatjes.  

- Ze knippen of prikken de plaatjes uit.  

- Ze leggen het gekleurde papier in de lengte voor zich neer.  

- De kinderen plakken de zes plaatjes in het midden van het vel papier onder elkaar. Zo 

ontstaat er een diepe put.  

- De kinderen plakken bovenaan het plaatje van de mannen die Jeremia komen bevrijden. 

Helemaal onderaan komt het plaatje van Jeremia in de put. 

- Tussen deze twee plaatjes komen van boven naar beneden: • Jeremia spreekt op straat. • 

Vier mannen beklagen zich bij de koning. • Ebed-Melech is bij de koning. • Een groep 

mannen loopt met touwen naar de put. - De kinderen lijmen hun draadje(s) wol op het 

bovenste plaatje bij de handen van de mannen. De draden bungelen tot bij Jeremia. Nu kan 

hij worden bevrijd! 



  



Jeremia en Ebed-Melech De kinderen leven zich in Jeremia en Ebed-

Melech in.  
Wat heb je nodig?  

Per groep:  

- de vragenlijst  

Aan de slag:  

- Verdeel de kinderen in twee groepen: de kinderen in de ene groep zijn Jeremia, de andere kinderen 

zijn EbedMelech. Verdeel bij een grote groep de kinderen in twee groepen van Jeremia en twee 

groepen van Ebed-Melech.  

- De kinderen bedenken waar hun personage is: • Is Jeremia net gevangengenomen? Of zit hij in de 

put? Of misschien wordt hij er net uitgehaald? • Hoort Ebed-Melech net wat er met Jeremia is 

gebeurd? Of is hij bij de koning? Of haalt hij Jeremia op dit moment uit de put?  

- De kinderen krijgen de vragenlijst en denken na over hun personage aan de hand van de vragen. - 

Eén of meer van de kinderen uit een groep presenteren zich. Als dit voor de groep te moeilijk is, 

interviewen de ‘Je 

 

 



PROEFJE 

 

 

ZEGEN 
 In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens die vaak aan het einde van de 

kerkdienst wordt uitgesproken.  

En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:  ‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 

beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie 

vrede geven.’ Numeri 6:24-25 

 


