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3. Jeremia in de waterput  (Jeremia 38:1-13) 
 
Prediker zei het al: er is niets nieuws onder de zon. In onze tijd worden 
mensen, die kritische geluiden laten horen, het zwijgen opgelegd. Maar dit 
gebeurde in de tijd van Jeremia ook. Alles stond op scherp. Koning Sedekia 
nam het allemaal niet zo nauw als eerder koning Josia deed. En Juda zat klem 
in de machtsstrijd tussen Egypte en Bablylon. En de boodschap van Jeremia 
werd niet met gejuich ontvangen: De stad wordt ingenomen, geef je maar 
over als je het wil overleven. Het is niet verwonderlijk dat de adviseurs klagen 
dat Jeremia het moreel van de inwoners en soldaten ondermijnt. Ze vinden 
dat hij ter door moet worden gebracht. Sedekia laat hen begaan. Ze laten 
hem zakken in een lege waterput. Niet alleen wreed en laf. Ze durven hem 
niet direct te doden. Maar het weerspiegelt ook hun eigen failliet. Waar 
geloven zij nog in? Ze zijn een lege waterput vol modder. 
En dan neem het verhaal een onverwachte wending. Een buitenlandse knecht 
van de koning, Eben-Melech, uit Nubië, -een rijk dat in het huidige zuiden van 
Egypte lag- , heeft de moed naar de koning  te gaan en hiertegen te 
protesteren. Dit is misdadig! Hij krijgt 30 soldaten mee om Jeremia te 
bevrijden. Een daad, die mooi pas op deze zondag na Keti-Koti, waarop we de 
afschaffing van de slavernij in 1863 vieren. Wie komt er op voor de mensen, 
die onrecht aan gedaan wordt? Steken we zelf onze nek uit om onrecht aan te 
kaarten of moeten we wachten op een iemand uit onverwachte hoek, die 
zegt dat iets niet kan? 
Het verhaal van Jeremia brengt ook de gevangenis in Jeruzalem in 
herinnering. Onder het paleis van Kajafas zat Jezus ook waarschijnlijk 
gevangen in een cel met alleen in het plafond een gat. Dat was de reactie op 
de zoon van God, in wie de liefde van God tot ons kwam. Hij werd er ook 
uitgehaald, maar niet om bevrijd te worden, maar om naar Pilatus gebracht te 
worden. Die zijn handen waste in onschuld en ook aan het volk overliet: Doe 
maar wat je Hem wilt doen. Hij werd gekruisigd.  

Een werkelijkheid die we in de doop vandaag weer terugzien: De radicale 
boodschap om te leven uit de liefde van God: is alles los durven laten om alles 
te ontvangen in Jezus Christus. 
 

 
Om nog eens over door te praten: 
1. In wie herken je jezelf in dit verhaal: Jeremia, koning Sedekai, Ebed-

Melech?  
 

Bijbelstudie –  
Als je leest over de gevangenschap van Jezus In Mattheus 
26:57-27:2 in een dergelijke cel als de waterput van Jeremia. 
Welke overeenkomsten zie je met het verhaal in Jeremia 38? 
 
In beweging 
Op 1 juli vierden we Keti-Koti. In hoeverre is het afschaffen 
van slavernij een actueel thema voor jou? 
Wie is voor jou een Ebed-Melech- figuur vandaag de dag: 
iemand die opkomt tegen onrecht? 
Wat kun je zelf deze week doen voor de Jeremia’s van deze 
tijd?  

 
Liturgie – Uit: Zo zingt mijn ziel | Hoe groot zijt Gij 
Heer, ik ben zo moe, / De wereld draait maar door. 
Kom toch naar mij toe. / Geef mij nieuwe hoop. 
 
Aan het einde van mijn kracht,/ U draagt mij. 
Als ik geen lied vinden kan, / U draagt mij. 
En als ik vergeefs naar woorden zoek,  
geeft U mij opnieuw een lied. 
Heer, ik zing voor U. 
 
Zo zingt mijn ziel, / zo zingt mijn ziel, 
hoe groot Uw liefde is, 
hoe groot Uw liefde is. 
Zo zingt mijn ziel. 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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