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Ebed-Melech 
Inspiratie in crisistijden 

 
 
Jeruzalem, 2600 jaar geleden. Het leger van de Chaldeeën belegert de stad. De 
profeet Jeremia voorzegt haar ondergang en probeert koning Sedekia, de 
raadsheren en het volk te overtuigen dat zij zich moeten overgeven. Alleen dan 
zullen zij overleven. Angst, ziekte, mensen die sterven van de honger, het einde is 
nabij maar de werkelijkheid schijnt niet door te dringen bij de leiders. Het gevoel de 
macht over het volk te behouden is voor hen belangrijker dan zich te onderwerpen 
aan de stem van God bij monde van Jeremia, en de raadsheren dringen er bij de 
koning op aan om de profeet deze mond te snoeren: ‘Die man moet ter dood worden 
gebracht, hij ondermijnt het moreel van de inwoners en de soldaten. Hij heeft niet 
hun behoud maar hun ondergang voor ogen.’ Met het gevolg dat Jeremia in een 
waterkelder in een put belandt waar hij langzaam zal wegzakken in de modder. 
Ebed-Melech, een Afrikaan die als hoveling in het koninklijk paleis werkt, hoort ervan. 
Zijn reactie is bijzonder. Waarin verschilt hij van de anderen in Jeruzalem? 
 
1. Ebed-Melech – een bewogen man met een brede visie. 
 
Het Hebreeuwse woord Ebed betekent ‘dienaar’ en Melech ‘een koning’. Deze 
Nubische eunuch wordt zes keer genoemd in de Schrift (Jr38 en 39) en de eerste 
keer wanneer hij zojuist heeft gehoord wat het leiderschap in Jeruzalem met de 
profeet heeft gedaan. Waarom zou Ebed-Melech hierin betrokken willen worden? Híj 
kon er toch niets aan doen wat er met Jeremia is gebeurd?  
 
Als wij ergens tegen opzien, vinden we uitvluchten zoals: De Heer zorgt Zelf toch wel 
voor zijn knechten? Misschien is dit zijn speciale weg van ‘opvoeden onder lijden’ 
voor Jeremia? Eens zal Jeremia sterven, misschien is het nu zijn tijd? En: immers 
niemand is onvervangbaar in het werk van de Heer? Maar Ebed-Melech heeft een 
hart vol bewogenheid dat hem niet toelaat onverschillig te blijven. Hoe snel kunnen 
wij niet opgaan in onze eigen kleine wereld: mijn studie, mijn gezin, mijn huis, mijn 
werk, mijn kerk, mijn gemak, mijn toekomst? Maar als we bruikbaar willen zijn voor 
de Heer in een ruimere zin, is het ook nodig om een bewogen hart te ontwikkelen. 
Een hart als dat van Ebed-Melech dat ons dringt om te horen, te zien en te voelen 
voorbij onze gewone verantwoordelijkheden. 
 
2. Ebed-Melech – een man met een hoge moraal afgestemd op God. 
 
De put was diep en we horen als het ware de woorden van Kl3:52-57 hieruit 
opklinken: ‘Uit de diepte van de put roep ik uw naam, Heer (…) U bent nabij; U zegt 
mij: Wees niet bang.’ De Heer zou Jeremia eenvoudig kunnen opnemen uit de put. 
Maar zoals zo vaak, handelt Hij door middel van gewillige mensen. Wie in Jeruzalem 
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is nog steeds gevoelig voor zijn stem? Wie kan de Heer gebruiken? 
 
Koning Sedekia? Hij heeft immers de macht om iets te doen? Maar hij is een moreel 
zwak mens, zijn opvattingen over goed en kwaad zijn vervaagd door jaren van 
politieke compromissen. Hij heeft er voordeel bij als hij zijn raadsheren tevreden 
houdt. Ook in christelijk leiderschap worden we soms beter in het inschatten van de 
instemming van onze vrienden en de gemeenschap dan in het onderscheiden van de 
gedachten van Christus. Ebed-Melech heeft geluisterd naar Jeremia en heeft 
duidelijke morele overtuigingen: wat Jeremia is aangedaan is verkeerd en hij zet zijn 
hart erop om er iets aan te doen. Wat doe jij als je iets verkeerds bespeurt? Kijk je de 
andere kant op? ‘Iemand zou hier iets aan moeten doen,’ zeggen we snel. ‘Zo erg is 
het misschien ook niet,’ beginnen we te denken. Morele volwassenheid is de vrucht 
van regelmatige oefening (Hb5:14). En vandaag zoekt de Heer mannen en vrouwen 
van God om dat wat verkeerd is recht te zetten. Kan de Heer ons gebruiken? 
 
3. Ebed-Melech – een stoutmoedig man die de stilte verbreekt. 
 
Ebed-Melech verlaat het paleis, zoekt de koning en zegt: ‘Mijn heer en koning, het is 
misdadig dat deze mannen Jeremia in een waterkelder hebben gegooid.’ Stevige taal 
voor een dienaar tot zijn meester! Koningen zijn er doorgaans niet van gediend om 
gecorrigeerd te worden en vooral niet op het gebied van morele zaken. Maar diep 
vanbinnen weet Sedekia dat Ebed-Melech gelijk heeft en hij laat hem Jeremia uit de 
put halen. Misschien waren er wel meer in Jeruzalem die zich ongemakkelijk voelden 
met deze kwestie, maar zij kozen ervoor hun mond te houden. Als je een probleem 
benoemt, raak je er immers bij betrokken. Misschien zal jou hetzelfde treffen als de 
persoon die je verdedigt. Misschien wordt jouw loyaliteit aan de groep wel betwijfeld. 
Het vraagt moed om de stilte te verbreken. Het vraagt overtuiging om tegen de 
stroom in te gaan. Ebed-Melech ontketent geen revolutie maar maakt gebruik van de 
juiste kanalen. Hij wordt het instrument om de gedachten van de koning te 
veranderen; door een kalme uitleg om daarna pas te handelen. Veel op zich goede 
en nobele zaken gaan verkeerd door slechte procedures. We zijn geroepen om Gods 
werk te doen, maar wel op Gods manier. 
 
4. Ebed-Melech – een man die er helemaal voor gaat. 
 
Open ogen en een oplettend oor om een probleem op te merken. Een bewogen hart 
om jezelf ermee te identificeren. En moed om er aandacht voor te vragen. Ebed-
Melech is niet tevreden met ideeën, woorden en instemming. Hij zoekt sterke 
mannen, lappen en touwen, en samen trekken zij Jeremia uit de put. Hij geeft zich 
helemaal en het vuil neemt hij voor lief. Als de Heer ons iets op het hart legt, wil Hij 
ook dat wij iets ondernemen. Denken en praten is niet genoeg. Als de Heer je een 
speciale bezorgdheid voor de geestelijke staat van een vriend geeft, zal die last 
alleen maar verdwijnen als je er iets aan doet. Bid. Schrijf een e-mail of een kaart. 
Stuur hem een boek of een CD. Nodig hem uit voor een christelijk evenement. Zoek 
actief naar kansen. De Heer Jezus laat de discipelen de noden voor de oogst eerst 
zien, en vraagt hun daarna te bidden. Kort daarop zendt Hij hen uit om iets te doen in 
de oogst (Mt 9:35–10:16). In Ebed-Melech zien we een prachtig samenspel van hart 
en handen, tussen bezorgdheid en praktische betrokkenheid, tussen woorden en 
daden. 
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5. Ebed-melech – een man die ervoor kiest te vertrouwen op God. 
 
Jeremia is uit de put, maar de situatie in Jeruzalem is even dreigend als daarvoor. De 
koning en het volk leven in doodsangst. Gods boodschap aan de koning is niet 
veranderd, maar ook overgave aan de Chaldeeën boezemt Sedekia angst in: hij 
vreest de wraak van de Judeeërs die al eerder de stad hebben verlaten. Sedekia 
noemde hen overlopers en heeft hen daarvoor als verraders behandeld. Het valt niet 
mee om terug te moeten komen op je standpunt en publiekelijk toe te geven dat je 
verkeerd gehandeld hebt.  
 
Jeruzalem valt. De Babyloniërs steken de stad in brand en doen met koning Sedekia 
wat hem voorzegd is. Gebonden in ketenen ziet hij als laatste voor zij hem de ogen 
uitsteken de moord op zijn kinderen. Daarna wordt hij weggevoerd in ballingschap 
om daar te sterven. Sedekia betaalt een hoge prijs voor zijn weigering om naar de 
Heer te luisteren. Het is een droevig beeld van wat er gebeurt als het ontbreekt aan 
leiderschap dat zich nederig en afhankelijk van God opstelt. Zonder de keuze om 
steeds naar Hem te luisteren en de wil om ons gedrag op zijn woorden af te 
stemmen zullen we onze ‘ogen’, ons zicht op zijn leiding voor de tijden die komen, 
verliezen. We zullen ‘gebonden’ en beperkt blijven in  gewoonten en tradities die 
misschien de houdbaarheidsdatum allang voorbij zijn. We zullen niet in staat zijn 
onze kinderen te inspireren – we zullen de volgende generatie verliezen. We zullen 
pijn veroorzaken in het leven van velen. Uiteindelijk zullen we zelf ten onder gaan, 
ver verwijderd van de plaats waar de Heer ons wilde hebben. En Ebed-Melech? Hij 
kent vrede. ‘Maar jou zal Ik redden – spreekt de Heer. Je zult niet worden uitgeleverd 
aan de mannen die je vreest, maar Ik zal je laten ontkomen. Je zult geen 
gewelddadige dood sterven, maar worden gespaard omdat je op Mij hebt vertrouwd 
– spreekt de Heer’ (Jr39:17-18). Vrij en gezegend, met de vreugde en de lichtheid 
van hart die volgt op gehoorzaamheid, verdwijnt Ebed-Melech weer van het toneel. 
 
Conclusie 
 
Je bent misschien niet in de positie van leiderschap. Ebed-Melech was dat ook niet. 
Misschien kies je voor een teruggetrokken christelijk leven vanwege je nationaliteit, je 
ras, je fysieke beperkingen, je leeftijd of je sociale status. Ebed-Melech was op veel 
fronten in een nadelige positie, maar vandaag, twee en een half duizend jaar  na zijn 
dood, inspireert zijn handelen ons! In de hand van de Almachtige God kunnen jij en 
ik ook een verschil maken.  
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