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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

In het diepe gegooid

Drie mannen in de Bijbel werden in een put 

of kuil gegooid, omdat ze dingen zeiden die 

andere mensen niet wilden horen. Leggen 

de kinderen een verband tussen deze drie 

personen?

Wat heb je nodig?

-  een vel papier met de namen:  

Jozef - Daniël - Jeremia

Aan de slag:
-  Vraag de kinderen of ze kort kunnen 

vertellen wie deze bijbelse personen zijn.

-  Kunnen de kinderen bedenken wat deze 

mannen alle drie hebben meegemaakt?

-  Deze keer horen de kinderen in de 

kinderdienst hoe Jeremia in een put 

terechtkwam. Kwam hij er weer uit? En op 

welke manier?

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

In de put, uit de put

Jeremia wordt in een put neergelaten en later bevrijd 

uit de put. Lukt het de kinderen om een poppetje in 

een put te krijgen en daarna er weer uit?

Wat heb je nodig:
-   maximaal vier bloempotten

-   maximaal vier playmobilpoppetjes

-   touwtjes

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen eventueel in groepjes of speel 

het spel met elkaar.

-  Zet de bloempotten op verschillende tafels.

-  De kinderen proberen om de beurt vanaf een afstand 

het playmobilpoppetje in de bloempot te gooien.

-  Lukt het de kinderen daarna om het 

poppetje uit de pot te halen zonder 

dat ze het poppetje met hun handen 

aanraken? Laat de kinderen 

gebruikmaken van de touwtjes.

8-12 jaar 

Ebed-Melech uit Sudan

Jeremia wordt in een put gevangengezet. Ebed-

Melech zorgt ervoor dat Jeremia uit de put wordt 

bevrijd. Deze knecht van de koning komt uit Nubië, het 

huidige Sudan. Wat weten de kinderen over dit land?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  een velletje papier

-  een pen

En verder:

-  de vragen op het werkblad

Aan de slag:
-  Lees de vragen en meerkeuzeantwoorden voor van 

het werkblad.

-  De kinderen kiezen steeds een antwoord en noteren 

dat op hun vel papier.

-  Zijn er heel misschien kinderen die veel over Sudan 

weten en alle vragen goed hebben?

Tip 
Zijn er alleen 

kleuters gebruik dan 
in plaats van een potje 

en poppetje een 
emmer en een 

knuffel.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

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.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Jeremia 38:1-13

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen 

om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt 

eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 

gebruiken om wat meer uit te leggen.

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. 
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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!

8-12 jaar 

Jeremia 38:1-13

De leiders willen Jeremia doden

Intussen bleef Jeremia aan het hele 

volk deze boodschap vertellen: ‘De 

Heer zegt: ‘Als je in Jeruzalem blijft, 

zul je sterven, door de oorlog, door 

hongersnood of door de pest. Maar als 

je de stad verlaat en naar de Babyloniërs 

gaat, blijf je leven. Alleen zo kun je je 

leven redden. Want Jeruzalem wordt aan 

de koning van Babylonië gegeven. Zijn 

leger zal de stad veroveren.”

Toen de leiders van Jeruzalem dat 

hoorden, gingen ze naar de koning. 

Het waren Sefatja, de zoon van Mattan, 

Gedalja, de zoon van Paschur, Juchal, 

de zoon van Selemja, en Paschur, de 

zoon van Malkia. Zij zeiden tegen de 

koning: ‘Jeremia moet gedood worden! 

Zijn woorden hebben een gevaarlijke 

invloed op de mensen en op de soldaten 

die nog in de stad zijn. Hij zorgt ervoor 

dat iedereen de moed verliest! Hij wil 

helemaal niet het beste voor het volk, hij 

wil juist dat het slecht met hen afloopt!’

‘Doe met Jeremia wat je wilt,’ zei de 

koning. ‘Ik kan jullie niet tegenhouden.’ 

Toen namen ze Jeremia mee. Ze 

brachten hem naar de put van prins 

Malkia, in de kazerne bij het paleis. 

Met touwen lieten ze Jeremia in de put 

zakken. In de put zat geen water, maar 

wel modder. En daar zakte Jeremia in 

weg.

Jeremia wordt uit de put gehaald

Ebed-Melech, een Nubiër die voor de 

koning werkte, was op dat moment in het 

paleis. Toen hij hoorde wat er gebeurd 

was, ging hij meteen naar de koning, bij 

de Benjamin-poort. Hij zei: ‘Koning, die 

mannen hebben een zware misdaad 

gepleegd! Ze hebben Jeremia in een 

put gegooid om hem te laten sterven 

van de honger. Maar er is toch al geen 

eten meer in de stad! Waarom moet hij 

doodgaan op zo’n vreselijke plek?’

Toen gaf de koning dit bevel aan Ebed-

Melech: ‘Ga met dertig mannen naar die 

put toe, en haal Jeremia eruit, voordat hij 

sterft!’

Ebed-Melech nam dertig mannen 

mee naar de put. Eerst ging hij naar 

de kelders van het paleis om oude 

lappen te halen. Die liet hij met touwen 

naar beneden zakken in de put. En 

hij zei tegen Jeremia: ‘Doe die lappen 

onder je armen, en doe dan de touwen 

eromheen.’

Toen Jeremia dat gedaan had, trokken 

ze hem omhoog. Zo werd Jeremia uit de 

put gehaald.

Daarna bleef hij weer in de kazerne bij 

het paleis.
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10. 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.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende 

soorten vragen: ‘weetvragen’ en 

‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen 

kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. 

Over de denkvragen kun je met elkaar wat 

langer doorpraten. Op denkvragen zijn er dus 

ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Ben jij weleens ergens in gevallen of heb 

je weleens vastgezeten waar je niet zelf 

uit kon komen? Wat was er gebeurd? Wie 

hielp(en) jou om eruit te komen? 

-  Waarom willen de vier boze mannen 

Jeremia in een put laten gooien?

-  Hoe lukt het de vier boze mannen om 

Jeremia in de put te krijgen?

-  Wie wil juist niet dat Jeremia in de put zit?

-  Hoe zorgt hij ervoor dat Jeremia 

weer uit de put mag? 

-  Hoe wordt Jeremia uit de diepe put 

gehaald?

8-12 jaar 

-  Welke boodschap van God brengt Jeremia 

aan het volk?

-  Waarom zijn de leiders van het volk het er 

niet mee eens wat Jeremia aan het volk 

vertelt?

-  Wat weet je te vertellen over Ebed-

Melech? 

-  Hoe voorkomt Ebed-Melech dat Jeremia in 

de put doodgaat? 

-  Heeft iemand jou weleens uit een 

moeilijke situatie geholpen? Hoe voelde je 

je toen je geholpen werd? 

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Mijn hulp is van U, Heer en Geef mij 
kracht (Marcel en Lydia Zimmer).
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

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!

4-8 jaar 

Lappendeken

Jeremia wordt door een hele groep mensen met behulp van 

lappen stof uit de put bevrijd. De kinderen maken als groep 

een lappendeken van het verhaal.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   één van de kleurplaatjes  

van een van de werkbladen

En verder:

-   twee vellen A3-papier

-   kleurpotloden of viltstiften

-   lijm

-   eventueel plakband

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren het stukje tekening dat zij 

hebben gekregen.

-  Lijm het gekleurde A6-papier op de juiste 

plaats op een van de A3-vellen.

-  Leg de beide A3-vellen naast elkaar neer 

om de complete tekening te kunnen 

bekijken, of hang de beide vellen naast 

elkaar aan de wand.

Tips
- Zijn er minder dan 

zestien kinderen, dan 
kleuren een paar kinderen twee 

kleurplaatjes in.
- Zijn er meer dan zestien kinderen, 

dan kan de grote kleurplaat 
twee keer worden geprint en 
gekleurd, waardoor er meer 

kleurplaatjes zijn.
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4-8 jaar 

Jeremia (niet) uitgespeeld

De kinderen spelen het bijbelverhaal na.

Aan de slag:
Voor de jongere kinderen:

-  Lees het bijbelverhaal opnieuw voor.

-  De kinderen beelden de bewegingen en acties uit 

die zij horen.

-  Lukt het de kinderen om ook de 

gezichtsuitdrukkingen van de verschillende 

personen uit te beelden?

Voor de oudere kinderen:

-  Verdeel de rollen over de kinderen: Jeremia, 

koning Sedekia, de vier mannen, Ebed-Melech. De 

eventueel overige kinderen spelen een van de dertig 

helpers om Jeremia uit de put te halen.

-  Bespreek met elkaar wat de kinderen in het 

bijbelgedeelte hebben gelezen.

  •  Wat voor soort mannen zijn de vier mannen die 

Jeremia willen doden?

  •  Hoe gaat koning Sedekia met Jeremia om?

  •  Hoe zouden de kinderen het karakter van Ebed-

Melech beschrijven?

-  De kinderen spelen het bijbelgedeelte met elkaar uit.

8-12 jaar 

Met modder gooien

De vier mannen gooien met modder bij koning 

Sedekia: ze beklagen zich over Jeremia en 

zeggen dat hij moet worden gedood. Ze 

gooien hem in een diepe put waar modder in 

staat. Ebed-Melech neemt het bij de koning 

op voor Jeremia, waarna Jeremia uit de 

modderput wordt bevrijd.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een vel A3-papier

-   een schort

-   eventueel een verfkwast

En verder:

-  modder (een mengsel van water, tuinaarde 

en klei in poedervorm of korrels geven de 

beste modder om mee te schilderen)

-  oude kranten om op de tafels te leggen

- plakband

Aan de slag:
-  De kinderen doen hun schort om, krijgen een 

vel A3-papier en eventueel een kwast. Ze 

kunnen ook met hun vingers schilderen.

-  De kinderen maken met modder een 

beeldverhaal over Ebed-Melech. Voor één 

verhaal zijn vijf tekeningen nodig:

  •  Ebed-Melech is in het paleis aan het werk.

  •  Ebed-Melech gaat naar de koning.

  •  Ebed-Melech gaat met dertig mannen op 

weg naar de put.

  •  Ebed-Melech laat touwen zakken in de put.

  •  Ebed-Melech trekt Jeremia uit de put.

-  Als er meer dan vijf kinderen zijn, komen er 

twee, of misschien drie beeldverhalen.

-  Hang het beeldverhaal in de juiste volgorde 

aan de muur.
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8-12 jaar 

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 Ebed-

Melech. 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 ‘Jeremia’s’ de ‘Ebed-Melech’s’, 

en andersom.

8-12 jaar 

Ebed-Melech haalt Jeremia uit de put

Dit proefje verbeeldt Jeremia die in de put wordt 

gelaten door vier mannen die Jeremia willen doden, 

maar door toedoen van Ebed-Melech wordt bevrijd.

Wat heb je nodig?
-   twee brede glazen gevuld met water

-   twee dezelfde papiertjes

-   30 milliliter afwasmiddel

-   een lepel

Aan de slag:
-  Zet de beide glazen op tafel: deze stellen een diepe 

put voor.

-  Pak de beide papiertjes: deze stellen Jeremia voor.

-  De vier mannen willen Jeremia doden: maak van de 

twee papiertjes twee dezelfde proppen.

-  Doe de ene prop papier in het glas: de vier mannen 

laten Jeremia in de put zakken.

-  Ebed-Melech wil voorkomen dat Jeremia sterft. Hij gaat 

naar de put: doe het afwasmiddel in het andere glas en 

roer het voorzichtig met de lepel door het water.

-  Leg de prop voorzichtig in het water en kijk wat er 

gebeurt!

Uitleg:
Afwasmiddel verandert de oppervlaktespanning van 

water, waardoor water gemakkelijker de verbinding 

aangaat met papier. Het papier vouwt zich open.

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

Wat heb je nodig?
* twee brede glazen gevuld met water  * twee identieke papiertjes

* 30 ml afwasmiddel  * een lepel

Leg voorzichtig
de andere prop in het water
met afwasmiddel en kijk wat

er gebeurt.

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

Wat heb je nodig?
* twee brede glazen gevuld met water  * twee identieke papiertjes

* 30 ml afwasmiddel  * een lepel

Leg voorzichtig
de andere prop in het water
met afwasmiddel en kijk wat

er gebeurt.
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14. 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:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Werkbladen 4-8/6-8 jaar: Leontine Gaasenbeek

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘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

Tips
- Ga in een kring 

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen 

uit.


