
Afwasmiddel verandert de oppervlaktespanning

van water, waardoor water gemakkelijker verbinding 

aangaat met papier. Het papier vouwt zich open.

Zet de beide

glazen op tafel.

De glazen staan voor een diepe put. Deze staan voor Jeremia. De vier mannen willen Jeremia doden. De vier mannen stoppen

Jeremia in de put.

Ebed-Melech wil

voorkomen dat

Jeremia sterft.

Hij gaat naar de put.

1
Pak de beide

papiertjes.

2
Maak van de twee papiertjes

twee identieke proppen.

3
Doe de ene prop papier

in één van de glazen.

4
Doe het afwasmiddel in het andere

glas en roer voorzichtig met de

lepel door het water.

5

Leg voorzichtig

de andere prop in het water

met afwasmiddel en kijk wat

er gebeurt.
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Jeremia in de put

Jeremia 38:1-13 | Jeremia in de put

STERK ALS  

EEN MUUR

Dit proefje verbeeldt 

hoe Jeremia in de put 

wordt gelaten door vier 

mannen die Jeremia 

willen doden, maar door 

hulp van Ebed-Melech 

wordt bevrijd.

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.

Toen gaf de 
koning dit bevel 

aan Ebed-Melech: 
‘Ga met dertig 

mannen naar die 
put toe, en haal 
Jeremia eruit, 

voordat hij sterft!’

Jeremia 38:10 Wat heb je nodig?
* twee brede glazen gevuld met water  * twee identieke papiertjes

* twee brede glazen gevuld met water  * twee identieke papiertjes

* 30 ml afwasmiddel  * een lepel


