
Let op! Ik maak jou zo sterk (...) als een muur van 
brons. Iedereen zal tegen je vechten (...) Maar ze 
zullen je niet kunnen verslaan. Want ik ben bij je. 

Ik zal je beschermen tegen gevaar.

JEREMIA 1:18-19
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Vouw de papieren zakdoek uit. Leg de zakdoek
in het bakje met water en duw het voorzichtig

helemaal onder.

Haal de zakdoek uit het water en duw
voorzichtig het ergste vocht eruit.

Vouw de zakdoek uit op het bord.

1 2
Pak het stukje papier en steek het aan.

Leg het brandende papiertje in het
glazen potje.

Pak het potje gelijk op, keer het snel
ondersteboven en zet het in het midden van

het bord op de natte zakdoek.

Wacht tot het vlammetje is uitgedoofd.
Til het potje op en kijk wat er gebeurt.

3 4

Wat heb je nodig?
* een bord  * een papieren zakdoek  * een bakje met water

* een glazen potje of een breed glas, bijvoorbeeld een wijnglas
* een aansteker  * een stukje papier

!
Let op!

Doe dit proefje samen
met een volwassene!

Door de warmte van de vlam zet de lucht uit.
Als de vlam is gedoofd, wil er weer lucht van buiten het

potje in, maar dat lukt niet door de natte zakdoek.
Daardoor ontstaat de aanzuigende kracht.

!
Tip!

Laat een volwassene
het papiertje aansteken

en het in het glazen
potje gooien.

STERK ALS EEN MUUR

Jeremia vindt zichzelf te 

jong om profeet te worden. 

God belooft om hem te 

beschermen en hem zo 

sterk te maken als een 

muur. In dit proefje blijkt 

iets wat zwak lijkt eigenlijk 

heel sterk te zijn! 

JEREMIA DURFT NIET

Stel je voor dat God jou zou uitkiezen voor een 

bijzondere opdracht. Ben je dan blij en trots en heb 

je er meteen zin in om die opdracht uit te voeren? 

Dat was bij Jeremia niet zo. Jeremia voelde zich 

eerder bang en verlegen, en te jong om profeet 

te zijn. Toen God hem uitkoos als profeet was hij 

misschien een jaar of twintig. In de Bijbel lees je 

vaker over mensen die eigenlijk niet goed durven 

te doen wat God van hen vraagt. Denk maar aan 

Mozes en Gideon. Toch overwinnen ze uiteindelijk 

hun angst, omdat God hun kracht geeft. Ze hoeven 

niet op zichzelf te vertrouwen, maar alleen op God. 

Dat geldt ook voor Jeremia. God belooft Jeremia 

dat Hij hem zal beschermen en hem zo sterk zal 

maken als een muur!

POTTENBAKKER

Misschien ken je het liedje Zoals klei in de hand van de pottenbakker. De 

woorden van dat liedje komen uit het boek Jeremia. In Jeremia 18 wordt verteld 

dat Jeremia van God de opdracht krijgt om naar het huis van een pottenbakker 

te gaan. Daar ziet hij de pottenbakker aan het werk als die met zijn draaischijf 

potten aan het maken is van klei. God wil Jeremia hiermee iets duidelijk maken: 

zoals de pottenbakker kan kiezen wat hij doet met de klei, zo kan God kiezen 

wat hij doet met een volk. Als een volk ophoudt met slechte dingen doen maar 

naar God gaat luisteren, straft God de mensen niet maar dan redt Hij hen.

Let op! Ik maak 
jou zo sterk (...) 

als een muur van 
brons. Iedereen 

zal tegen je 
vechten (...). 

Maar ze zullen 
je niet kunnen 

verslaan. Want ik 
ben bij je. Ik zal 
je beschermen 
tegen gevaar.

Jeremia 1:18-19
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DE PROFEET JEREMIA

Vul de weetjes over Jeremia in de vakjes in. Als je de 

juiste antwoorden hebt ingevuld, lees je van boven 

naar beneden bij wie Jeremia een keer op bezoek ging.

1.  God roept Jeremia tot . . .

2.  Jeremia vindt zichzelf nog te . . .

3.  Jeremia komt uit een familie van . . . 

4.  Jeremia komt uit de plaats . . .

5.  God maakt Jeremia zo sterk als een stad met dikke . . .

6.  De Heer raakt de . . . van Jeremia aan

7.  God had Jeremia uit al uitgekozen voordat hij in de . . .   

van zijn moeder zat

8.  Jeremia wordt profeet als . . . koning is

9.  Jeremia is de zoon van . . . 

10.  Jeremia moet een profeet zijn voor alle . . . 

11.  God maakt Jeremia zo sterk als een paal van . . . 

12.  God maakt Jeremia ook zo sterk als een muur van . . . 

OPLOSSING:

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

Tip
De letter ij 
bestaat uit 

twee letters.


