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Jeremia Ontsnapt aan de Dood
Na zijn huisarrest in het koninklijke paleis is Jeremia kennelijk een tijdje vrijgelaten, waarna hij weer gevangen
wordt gezet; eerst in een kerker en vervolgens in een droogstaande put, voordat hij uitgerekend door Zedekia
gered wordt. Het lijkt erop dat Zedekia God en zijn profeet toch echt vreest. Dit wordt in zekere mate bevestigd
wanneer hij Jeremia in het geheim benadert om te vernemen wat Gods plannen zijn. Helaas zal Zedekia Gods
woorden nooit aanvaarden.
Enigszins toevallig wordt onthuld dat Nebukadnezar, vóór het einde van het beleg van Jeruzalem, zijn troepen
tijdelijk terugtrekt om het Egyptische leger terug te drijven naar de Egyptische grens. Egypte had gehoopt Juda
te kunnen helpen om zo deze bufferstaat tussen Babylonië en het eigen territorium te behouden. Maar
Babylonië zegeviert en keert terug om af te rekenen met Jeruzalem.
Hier volgen de gebeurtenissen die vertellen waarom Jeremia weer wordt opgesloten en hoe hij ternauwernood
aan de dood ontsnapt. Deze dingen vinden duidelijk vlak voor de val van Jeruzalem plaats, omdat de
hongersnood is begonnen en brood schaars is.
Jer. 37:3-5

ZEDEKIA OP ZOEK NAAR TOEKOMST. Nochtans zond de koning Zedekía Juchal, den zoon van

Selémja, en Sefánja, den zoon van Maäséja, den priester, tot den profeet Jeremía, om te
zeggen: “Bid toch voor ons tot den HEERE, onzen God!”
(Want Jeremía was nog ingaande en uitgaande in het midden des volks, en zij hadden hem nog
in het gevangenhuis niet gesteld. En Faraö’s heir was uit Egypte uitgetogen; en de Chaldeeën,
die Jeruzalem belegerden, als zij het gerucht van hen gehoord hadden, zo waren zij van
Jeruzalem opgetogen).
Jer. 37:6-10

BABYLONIERS ZULLEN TERUGKEREN. Toen geschiedde des HEEREN woord tot den profeet

Jeremía, zeggende: “Zo zegt de HEERE, de God Israëls: Zo zult gijlieden zeggen tot den koning
van Juda, die u tot Mij gezonden heeft, om Mij te vragen: 'Ziet, Faraö’s heir, dat u ter hulpe
uitgetogen is, zal wederkeren in zijn land, in Egypte; en de Chaldeeën zullen wederkeren, en
tegen deze stad strijden; en zij zullen ze innemen, en zullen ze met vuur verbranden.'
Zo zegt de HEERE: Bedriegt uw zielen niet, zeggende: 'De Chaldeeën zullen zekerlijk van ons
wegtrekken'; want zij zullen niet wegtrekken. Want al sloegt gijlieden het ganse heir der
Chaldeeën, die tegen u strijden, en er bleven van hen enige verwonde mannen over, zo zouden
zich die, een iegelijk in zijn tent, opmaken, en deze stad met vuur verbranden.”
Jer. 37:11-15

JEREMIA OPGESLOTEN. Voorts geschiedde het, als het heir der Chaldeeën van Jeruzalem was

opgetogen, vanwege Faraö’s heir; dat Jeremía uit Jeruzalem uitging, om te gaan in het land van
Benjamin, om van daar te scheiden door het midden des volks. Als hij in de poort van Benjamin
was, zo was daar de wachtmeester, wiens naam was Jerija, de zoon van Selémja, den zoon van
Hanánja; die greep den profeet Jeremía, zeggende: “Gij wilt tot de Chaldeeën vallen!”
En Jeremía zeide: “Het is vals, ik wil niet tot de Chaldeeën vallen.” Doch hij hoorde niet naar
hem; maar Jerija greep Jeremía aan, en bracht hem tot de vorsten. En de vorsten werden zeer
toornig op Jeremía en sloegen hem; en zij stelden hem in het gevangenhuis, ten huize van
Jónathan, den schrijver; want zij hadden dat tot een gevangenhuis gemaakt.
Jer. 37:16-17

ZEDEKIA OPNIEUW GEWAARSCHUWD. Als Jeremía in de plaats des kuils, en in de kotjes

gekomen was, en Jeremía aldaar veel dagen gezeten had; zo zond de koning Zedekía henen, en
liet hem halen; en de koning vraagde hem in zijn huis, in het verborgene, en zeide: “Is er ook een
woord van den HEERE?”
En Jeremía zeide: “Er is”; en hij zeide: “Gij zult in de hand des konings van Babel gegeven
worden.”
Jer. 37:18-21

BEPERKTE VRIJHEID. Voorts zeide Jeremía tot den koning Zedekía: “Wat heb ik tegen u, of tegen

uw knechten, of tegen dit volk gezondigd, dat gijlieden mij in het gevangenhuis gesteld hebt?
Waar zijn nu ulieder profeten, die u geprofeteerd hebben, zeggende: 'De koning van Babel zal
niet tegen ulieden, noch tegen dit land komen.' Nu dan, hoor toch, o mijn heer koning! Laat toch
mijn smeking voor uw aangezicht nedervallen, en breng mij niet weder in het huis van Jónathan,
den schrijver, opdat ik aldaar niet sterve.”

Toen gaf de koning Zedekía bevel; en zij bestelden Jeremía in het voorhof der bewaring, en men
gaf hem des daags een bol broods uit de Bakkerstraat, totdat al het brood van de stad op was.
Alzo bleef Jeremía in het voorhof der bewaring.
Jer. 38:1-4

SAMENZWERING VAN FUNCTIONARISSEN. Als Sefátja, de zoon van Matthan, en Gedália, de zoon

van Pashur, en Juchal, de zoon van Selémja, en Pashur, de zoon van Malchía, de woorden
hoorden, die Jeremía tot al het volk sprak, zeggende: “Zo zegt de HEERE: 'Wie in deze stad
blijft, zal door het zwaard, door den honger of door de pestilentie sterven; maar wie tot de
Chaldeeën uitgaat, die zal leven, want hij zal zijn ziel tot een buit hebben, en zal leven.' Zo zegt
de HEERE: 'Deze stad zal zekerlijk gegeven worden in de hand van het heir des konings van
Babel, datzelve zal ze innemen'”; zo zeiden de vorsten tot den koning: “Laat toch dezen man
gedood worden; want aldus maakt hij de handen der krijgslieden, die in deze stad zijn
overgebleven, en de handen des gansen volks slap, alzulke woorden tot hen sprekende; want
deze man zoekt den vrede dezes volks niet, maar het kwaad.”
Jer. 38:5,6

JEREMIA IN PUT GESTOPT. En de koning Zedekía zeide: “Ziet, hij is in uw hand; want de koning

zou geen ding tegen u vermogen.”
Toen namen zij Jeremía en wierpen hem in den kuil van Malchía, den zoon van Hammélech, die
in het voorhof der bewaring was, en zij lieten Jeremía af met zelen; in den kuil nu was geen
water, maar slijk; en Jeremía zonk in het slijk.
Jer. 38:7-13

JEREMIA GERED. Als nu Ebed-mélech, de Moorman, een der kamerlingen, die toen in des

konings huis was, hoorde, dat zij Jeremía in den kuil gedaan hadden (de koning nu zat in de
poort van Benjamin); zo ging Ebed-mélech uit het huis des konings uit, en hij sprak tot den
koning, zeggende: “Mijn heer koning! Deze mannen hebben kwalijk gehandeld in alles, wat zij
gedaan hebben aan den profeet Jeremía, dien zij in den kuil geworpen hebben; daar hij toch in
zijn plaats zou gestorven zijn vanwege den honger, dewijl geen brood meer in de stad is.”
Toen gebood de koning den Moorman Ebed-mélech, zeggende: “Neem van hier dertig mannen
onder uw hand, en haal den profeet Jeremía op uit den kuil, eer dat hij sterft.”
Alzo nam Ebed-mélech de mannen onder zijn hand, en ging in des konings huis tot onder de
schatkamer, en nam van daar enige oude verscheurde en oude versleten lompen; en hij liet ze
met zelen af tot Jeremía in den kuil. En Ebed-mélech, de Moorman, zeide tot Jeremía: “Leg nu
deze oude verscheurde en versleten lompen onder de oksels uwer armen, van onder aan de
zelen.” En Jeremía deed alzo. En zij trokken Jeremía bij de zelen, en haalden hem op uit de kuil;
en Jeremía bleef in het voorhof der bewaring.
Jer. 38:14-16

ZEDEKIA RAADPLEEGT JEREMIA IN GEHEIM. Toen zond de koning Zedekía henen, en liet den

profeet Jeremía tot zich halen, in den derden ingang, die aan des HEEREN huis was; en de
koning zeide tot Jeremía: “Ik zal u een ding vragen, verheel geen ding voor mij.”
En Jeremía zeide tot Zedekia: “Als ik het u verklaren zal, zult gij mij niet zekerlijk doden? En als
ik u raad zal geven, gij zult toch naar mij niet horen.”
Toen zwoer de koning Zedekía aan Jeremía in het verborgene, zeggende: “Zo waarachtig als de
HEERE leeft, Die ons deze ziel gemaakt heeft: Indien ik u zal doden, of indien ik u zal overgeven
in de hand dezer mannen, die uw ziel zoeken!”
Jer. 38:17,18

ZEDEKIA'S OPTIES. Jeremía dan zeide tot Zedekía: “Zo zegt de HEERE, de God der heirscharen,

de God Israëls: 'Indien gij gewilliglijk tot de vorsten des koning van Babel zult uitgaan, zo zal uw
ziel leven, en deze stad zal niet verbrand worden met vuur; en gij zult leven, gij en uw huis. Maar
indien gij tot de vorsten des konings van Babel niet zult uitgaan, zo zal deze stad gegeven
worden in de hand der Chaldeeën, en zij zullen ze met vuur verbranden; ook zult gij van
hunlieder hand niet ontkomen.'”
Jer. 38:19-23

ZEDEKIA VREEST OVERGAVE. En de koning Zedekía zeide tot Jeremía: “Ik ben bevreesd voor de

Joden, die tot de Chaldeeën gevallen zijn, dat zij mij misschien in derzelver hand overgeven, en
zij den spot met mij drijven.”
En Jeremía zeide: “Zij zullen u niet overgeven; wees toch gehoorzaam aan de stem des
HEEREN, naar dewelke ik tot u spreek; zo zal het u welgaan, en uw ziel zal leven. Maar indien
gij weigert uit te gaan, zo is dit het woord, dat de HEERE mij heeft doen zien; ziedaar, al de
vrouwen, die in het huis des konings van Juda zijn overgebleven, zullen uitgevoerd worden tot de
vorsten des konings van Babel; en dezelve zullen zeggen:

'Uw vredegenoten hebben u aangehitst,
en hebben u overmocht;
uw voeten zijn in den modder gezonken;
zij zijn achterwaarts gekeerd!'
Zij zullen dan al uw vrouwen en al uw zonen tot de Chaldeeën uitvoeren; ook zult gij zelf van hun
hand niet ontkomen; maar gij zult door de hand des konings van Babel gegrepen worden, en gij
zult deze stad met vuur verbranden.”
Jer. 38:24-27

Jer. 38:28

GESPREK GEHEIMGEHOUDEN. Toen zeide Zedekía tot Jeremía: “Dat niemand wete van deze

woorden, zo zult gij niet sterven. En als de vorsten zullen horen, dat ik met u gesproken heb, en
tot u komen, en tot u zeggen: 'Verklaar ons nu, wat hebt gij tot den koning gesproken? verheel
het niet voor ons, zo zullen wij u niet doden; en wat heeft de koning tot u gesproken?' Zo zult gij
tot hen zeggen: 'Ik wierp mijn smeking voor des konings aangezicht neder, dat hij mij niet zou
weder laten brengen in Jónathans huis, om aldaar te sterven.'”
Als dan al de vorsten tot Jeremía kwamen, en hem vraagden, verklaarde hij hun, naar al deze
woorden, die de koning geboden had; en zij lieten van hem af, omdat de zaak niet was gehoord.
HUISARREST VERLENGD. En Jeremía bleef in het voorhof der bewaring tot op den dag, dat

Jeruzalem werd ingenomen; en hij was er nog, als Jeruzalem was ingenomen.
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