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Om thuis te doen

7. OM TE BEGINNEN

4-12 jaar 

Het volk moet kiezen

Elia stelt voor om de Israëlieten en de profeten bij 

elkaar te laten komen op de berg Karmel. Elia zegt 

tegen het volk dat ze moeten kiezen.

‘Als de Heer de ware God is, kies dan voor de Heer.  

Als het Baäl is, kies dan voor Baäl’ (1 Koningen 18:21).

Aan de slag:
-  De kinderen gaan in een rij naast elkaar staan.

-  Zeg dat ze steeds moeten kiezen tussen links of 

rechts. Als ze ‘links’ horen, doen ze een stap naar 

links, horen ze ‘rechts’, dan doen ze een stap naar 

rechts.

-  Roep: links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, 

rechts, enzovoort, en doe dit steeds sneller.

-  Vertel de kinderen dat het volk probeerde twee 

richtingen op te gaan. Maar van Elia moeten ze een 

keuze maken voor één richting. Want twee kanten op 

gaat niet goed. Ze moeten kiezen: of de kant van Baäl 

en weg van God, of kiezen voor de God van Israël.

-  Welke kant de Israëlieten kiezen, horen de kinderen 

in het bijbelverhaal.

8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Soms zitten we met best veel vragen.

Vragen over geloven, en over U.

We vinden het fijn om dat met U te bespreken,

in de hoop dat we een antwoord krijgen.

Elia stelde U een vraag

en hij kreeg een bijzonder antwoord.

Wilt u ons ook antwoord geven

op de vragen die wij hebben?

Antwoorden die ons helpen te weten

dat U onze God bent. 

Amen. 
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij 1 Koningen 18:17-46

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 (10. Om te weten) gebruiken om 

wat meer uit te leggen.

God of Baäl?

De mensen in Israël en hun koning Achab luisteren 

niet meer naar God. Ze bidden tot een andere god, 

Baäl. Daarom is het opgehouden met regenen in 

Israël. Er groeit niets meer op het land. Iedereen heeft 

honger.  

Dan roept Elia, de profeet van God, de mensen bij 

elkaar op een berg. Ook koning Achab is op de berg, 

met alle profeten van Baäl. 

‘Mensen,’ roept Elia, ‘vandaag moeten jullie kiezen! 

Wie is jullie God? Is het de God van Israël of is het 

Baäl?’ 

Het volk van Israël blijft stil. Ze weten het niet. 

‘We gaan een wedstrijd doen!’ roept Elia. ‘We gaan 

kijken wie de echte God is. Maak twee houtstapels 

en leg boven op elke stapel het vlees van een stier. 

De ene stapel is een offer, een cadeau voor God, en 

de andere stapel is voor Baäl. Maar om het cadeau bij 

hen te brengen, hebben we wel vuur nodig. Nu komt 

de wedstrijd: je mag het vuur niet zelf maken. Je moet 

vragen of jouw god het vuur wil aansteken. De god die 

antwoord geeft, die is de échte God!’

 

Dat vindt iedereen een goed idee. De profeten van 

Baäl beginnen. Het zijn er wel 450. De hele morgen 

dansen ze de profeten om de houtstapel heen: ‘Baäl, 

geef ons antwoord! Steek dit offer in brand!’ Maar er 

gebeurt niks. 

Elia lacht: 

‘Misschien moeten jullie wat harder roepen naar 

Baäl. Misschien slaapt hij wel, of is hij misschien op 

vakantie? Kom op!’ 

De profeten van Baäl schreeuwen en dansen steeds 

harder. 
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De middag is al bijna voorbij, maar Baäl 

blijft stil. 

 

‘Nu ben ik aan de beurt,’ zegt Elia. Hij is 

helemaal alleen, maar Elia is niet bang.  

‘Kom dichterbij,’ zegt hij tegen de 

mensen van Israël. 

Wat doet Elia nu? Hij pakt vier kruiken 

met water en giet ze over het hout heen! 

Alles is doorweekt. Maar als hout nat is, 

kan het toch niet branden? Toch gelooft 

Elia dat het gaat lukken, zo sterk is zijn 

God.  

‘God van Abraham, Isaak en Jakob,’ 

roept Elia. ‘Laat zien aan deze mensen 

dat U de échte God bent en dat ze weer 

naar U moeten luisteren. Geef antwoord, 

Heer. Nu!’ 

WOESJJ! Een grote flits van vuur schiet 

uit de hemel, recht op het hout. Alles is 

in één keer verbrand: het vlees, het hout 

en zelfs de stenen eromheen! 

De mensen van Israël vallen op hun 

knieën:

‘Dit is de échte God!’

De profeten van Baal proberen weg te 

vluchten, maar ze worden gevangen-

genomen, en even later ziet de knecht 

van Elia iets boven de zee verschijnen: 

‘Een regenwolk! Een echte regenwolk!’

De lucht wordt pikzwart, zoveel 

regenwolken zijn er. En dan laat God het 

regenen. Het stort met bakken tegelijk 

uit de lucht. En Elia? Die tilt zijn mantel 

op en begint te rennen. Dwars door de 

regen heen, helemaal naar de stad. Hij is 

zo blij! Eindelijk hebben de mensen 

gezien wie God is: de God van Israël is 

de échte God! 

8-12 jaar 

1 Koningen 18:17-46

Elia spreekt met koning Achab

 Achab  ging  Elia  tegemoet. Toen hij hem 

zag, riep hij: ‘Daar ben je dus,  Elia! Wat 

een ellende heb jij in Israël gebracht!’

‘Nee,’ antwoordde  Elia. ‘Dat hebt u zelf 

gedaan, samen met uw  familie. Want 

u bent  ongehoorzaam  geweest aan 

de Heer, en u bent de god  Baäl  gaan 

vereren.

Nu moet u het volgende doen: Laat het 

hele volk naar mij toe komen op de berg 

Karmel. En ook alle 450  profeten  van de 

god  Baäl, en de vierhonderd  profeten  

van de godin  Asjera. Al die  wprofeten  

die te eten en te drinken krijgen in het 

paleis van  koningin   Izebel.’

Het volk moet kiezen: de Heer of Baäl

Achab  deed wat  Elia  zei. Hij liet de 

Israëlieten en de  profeten  bij elkaar 

komen op de berg Karmel. Daar zei  Elia  

tegen het volk: ‘Hoe lang gaat het nog 

duren voordat jullie een keus maken? Als 

de Heer de ware God is, kies dan voor de 

Heer. Als het  Baäl  is, kies dan voor  Baäl.’

Het volk gaf  Elia  geen antwoord. Toen 

zei  Elia  tegen hen: ‘Ik ben de enige  

profeet  van de Heer die nog over is. En 

er zijn hier 450  profeten  van  Baäl.

Jullie moeten ons twee stieren brengen. 

De  profeten  van  Baäl  mogen er één 

uitkiezen. Die moeten ze in stukken 

snijden en op een stapel hout leggen. 

Maar ze mogen het hout niet in brand 

steken. Ik zal zelf de andere stier 

slachten en op een stapel hout leggen. 

En ook ik zal het hout niet in brand 

steken. Dan moeten de  profeten  van  

Baäl  tot hun god  bidden, en ik zal  bidden  

tot de Heer. De god die antwoord geeft, 

dat is de ware God.’

Dat vond iedereen een goed voorstel.

Baäl geeft geen antwoord

Elia  zei tegen de  profeten  van  Baäl: 

‘Jullie zijn met een grote groep, 

beginnen jullie maar. Kies één van deze 

twee stieren uit, en maak die klaar voor 

het  offer.  Bid  dan tot jullie god, maar 

steek het hout niet in brand.’

Dat deden de  profeten  van  Baäl. Ze 

kozen een stier uit, en maakten die klaar 

voor het  offer. En toen begonnen ze te  

bidden: ‘Baäl, geef ons antwoord!’ Ze 

bleven de hele ochtend  bidden, en ze 

dansten om de houtstapel heen. Maar er 

kwam geen antwoord.

Toen de ochtend voorbij was, begon  

Elia  hen uit te dagen. Hij zei: ‘Baäl  is toch 

jullie god? Jullie moeten harder roepen! 

Misschien zit hij na te denken, of misschien 

is hij met iets anders bezig. Of hij is op  

reis  gegaan. Misschien slaapt hij wel, dan 

Tip
Het verhaal is te lang 

om het door een kind te 
laten voorlezen. Je kunt het 
verhaal voorlezen met veel 

emotie, om de aandacht 
van de kinderen vast 

te houden.
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moeten jullie hem wakker maken!’

De  profeten  van  Baäl  riepen steeds harder. […] En ze 

bleven maar dansen en schreeuwen.

Het werd steeds later, de middag was al half voorbij. 

Maar het bleef stil, er kwam geen antwoord.  Baäl  

hoorde niets.

Elia brengt een offer aan de Heer

Toen zei  Elia  dat de Israëlieten dichterbij moesten 

komen. Dat deden ze. Elia  bouwde een altaar voor de 

Heer, want het oude altaar was verwoest. Hij pakte 

twaalf stenen, omdat er  twaalf  stammen  van  Israël  

waren. Want de Israëlieten stamden af van de twaalf 

zonen van  Jakob, die van de Heer de naam  Israël  kreeg.

Met die twaalf  stenen  bouwde  Elia  het  altaar  voor de 

Heer. Om het  altaar  heen groef hij een lange, diepe 

geul. Hij stapelde het hout op, sneed de stier in stukken 

en legde het vlees op het hout. Toen zei hij: ‘Vul vier  

kruiken  met water, en giet het water over het  offer  

en het hout heen.’ Dat gebeurde drie keer. Het water 

stroomde over het altaar heen, en ook de geul kwam 

vol water te staan.

De middag was intussen bijna voorbij.  Elia  ging bij het 

altaar staan en zei: ‘Heer, God van  Abraham,  Isaak  en  

Jakob! Laat nu zien dat u de ware God van Israël bent, 

en dat ik uw dienaar ben. Ik doe deze dingen omdat u 

het wilt. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord! Dan 

zal dit volk begrijpen dat u de ware God bent. En dat ze 

weer naar u moeten luisteren.’

De Heer neemt het offer van Elia aan

Toen stuurde de Heer vuur uit de hemel. Door dat vuur 

verbrandde het vlees van de stier, en ook het hout en 

de stenen verbrandden. Zelfs de as verdween, en ook 

het water in de geul. Toen de Israëlieten dat zagen, 

knielden ze op de grond. Ze riepen: ‘De Heer is de ware 

God, de Heer is de ware God!’

Toen zei  Elia  tegen de Israëlieten: ‘Grijp de  profeten  

van  Baäl! Laat ze niet ontsnappen!’ De  profeten  werden 

gevangengenomen, en  Elia  liet hen naar het Kison-dal 

brengen. Daar liet hij hen doden.

De Heer laat het regenen

Daarna zei  Elia  tegen  koning   Achab: ‘Ga nu snel 

iets eten en drinken. Want ik hoor de regen al 

komen.’ Achab  ging weg om iets te eten en te drinken.

Elia  zelf ging naar de top van de berg Karmel. Hij 

knielde op de grond en legde zijn hoofd tussen zijn 

knieën. Hij zei tegen zijn knecht: ‘Ga jij eens naar een 

plek toe waar je de zee kunt zien. En kom me dan 

vertellen wat je ziet.’ De knecht ging kijken, kwam terug 

en zei: ‘Ik zie niets bijzonders.’  Elia  zei: ‘Ga nog maar 

eens.’ Dat gebeurde zo zeven keer.

Bij de zevende keer zei de knecht: ‘Nu zie ik een klein 

wolkje boven de zee, niet groter dan een hand.’ Toen 

zei  Elia: ‘Ga  Achab  waarschuwen! Zeg tegen hem dat hij 

snel met zijn wagen de berg af moet rijden. Anders lukt 

het niet meer door de harde regen!’

Meteen werd de lucht helemaal zwart. Het ging heel 

hard waaien en regenen.  Achab  klom op zijn wagen en 

reed weg naar de stad Jizreël.

Toen voelde  Elia  dat de Heer hem kracht gaf.  Elia  trok 

zijn  mantel  een stuk omhoog en rende voor  Achab  uit, 

tot vlak bij Jizreël.
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10. OM TE WETEN

Baäl

Baäl is de naam van een van de bekendste 

Kanaänitische goden. In de stad Ugarit, ten noorden 

van Israël, zijn veel teksten over Baäl gevonden. In 

die teksten lees je dat Baäl in een paleis op de berg 

Safon woont, en dat hij koning en rechter van de 

andere goden is. De mensen geloofden dat hij macht 

had over regen, storm, bliksem en donder. Ook de 

Israëlieten vereerden Baäl soms. Elia wordt daar 

kwaad over: hij weet zeker dat Baäl helemaal geen 

god is, en ook geen macht heeft over de natuur.

Droogte

Aan het begin van dit verhaal heeft het al twee 

jaar niet geregend. Regen was nodig om graan en 

ander voedsel te laten groeien. Als het even wat 

langer duurde voordat de regen kwam, was er nog 

niets aan de hand: de mensen hadden vaak water 

opgeslagen in een diepe put of een waterkelder, en 

ze hadden meestal ook een voorraad graan om zo 

te kunnen overleven. Maar een droogte van twee 

jaar was wel ernstig: mensen en dieren konden dan 

doodgaan van de honger. 

Achab gaat daarom op zoek naar Elia. Hij vindt dat 

Elia verantwoordelijk is voor de droogte, en dat hij 

maar voor regen moet zorgen.

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. Maar over de denkvragen kun je 

met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook 

geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Elia wil een wedstrijd houden. Heb jij weleens 

een wedstrijd met iemand gedaan?

-  Waar gaat de wedstrijd van Elia over?

-  Wat doen de 450 profeten allemaal om ervoor 

te zorgen dat de god Baäl luistert?

-  Elia giet heel veel water over het hout. Nu maakt 

hij de wedstrijd moeilijk voor zichzelf. Waarom?

-  Wat gebeurt er als Elia aan God om vuur vraagt?

-  Wat doen de mensen als ze dit zien?

8-12 jaar 

-  Welk voorstel doet Elia aan 

Achab?

-  Wat gebeurt er op de berg 

Karmel? 

-  Elia bidt tot God om een antwoord. Heb jij God 

weleens om een antwoord gevraagd? Welke 

vraag had je? Kreeg je een antwoord?

-  Zou het voor jou makkelijker zijn om te geloven 

als God ergens een duidelijk antwoord op zou 

geven?

-  Elia komt op voor God. Ken jij mensen die voor 

God opkomen?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar U bent die U bent (Marcel Zimmer) of 

Hij alleen (Opwekking kids 139).
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13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Kijk, vuur!

God stuurt vuur uit de hemel om te laten zien dat hij de echte 

God is. De kinderen maken een altaar dat vlam kan vatten.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad op stevig papier

En verder:

-   kleurpotloden

-   scharen of prikpennen en priklappen

-   eventueel lijm

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren het altaar, Elia en het vuur.

-  Ze knippen de strook met de vlam van het papier.

-  Ze prikken of knippen de vlam uit.

-  De kinderen knippen of prikken de bovenkant van 

het altaar in.

-  Ze schuiven de vlam via de achterkant van het 

werkblad door de ingeknipte lijn van het altaar. 

De vlam wordt aan de voorzijde van het werkblad 

zichtbaar: het vuur gaat branden!

plakstrook
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4-8 jaar 

Altaar voor God

Elia  bouwt met twaalf stenen een altaar 

voor de Heer. Dan laat God zien dat Hij de 

echte God is en stuurt vuur uit de hemel. De 

kinderen maken een potje met stenen en 

vuur. Je kunt kiezen uit drie manieren om 

deze opdracht vorm te geven.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een glazen potje

-  kleine grindsteentjes 

-  een waxinelichtje

En verder:

-  I:    cadeaulint, viltstiften, gekleurd stevig 

papier, een perforator

-  II:   verf, schoteltjes, wattenstaafjes

-  III:  het werkblad, onbedrukte bierviltjes, 

scharen, lijm, eventueel viltstiften

Aan de slag I:
-  De kinderen vullen het potje met de 

steentjes.

-  Ze zetten er een waxinelichtje in.

-  Ze schrijven een mooie tekst op het 

papiertje of maken een kleine tekening van 

het verhaal.

-  Ze maken een gaatje in het papiertje en 

doen het lint erdoorheen.

-  Ze maken met het lint een strik om de 

bovenkant van het potje.

Aan de slag II:
-  Doe wat verf op de schoteltjes. Voor iedere 

kleur is er een wattenstaafje nodig.

-  De kinderen houden voorzichtig de 

bovenkant van het potje vast of steken hun 

hand in het potje.

-  Ze stippelen met het wattenstaafje stippen 

op het potje. 

-  De kinderen vullen het potje met de 

steentjes.

-  Ze zetten er een waxinelichtje in.

Aan de slag III:
-  De kinderen knippen het rondje uit het 

werkblad.

-  Ze versieren en kleuren eventueel 

de letters.  

-  Ze plakken het rondje op het 

bierviltje.

-  De kinderen vullen het 

potje met de steentjes.

-  Ze zetten er een 

waxinelichtje in.

-  Ze zetten hun potje op de 

onderzetter. 

Tip
Onbedrukte bierviltjes 

zijn te bestellen via internet. 
Je kunt ook zelf rondjes 

knippen uit stevig karton. 
Heb je veel tijd? Je kunt de 
verschillende werkvormen 

natuurlijk ook 
combineren!
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4-8 jaar 

Vragen(v)uur

Het kind dat het vuur pakt, mag het 

antwoord geven op de vragen uit 

het bijbelverhaal. 

Wat heb je nodig?
-   maximaal tien A5-vellen stevig papier, de kaarten

-  één A5-vel stevig papier met een vlam erop 

-  de quizvragen

Vooraf:
Leg alle kaarten omgekeerd op tafel. Alle kaarten 

zijn blanco, met uitzondering van één kaart: hierop 

zie je een vlam. 

Aan de slag:
-  Alle kinderen pakken een kaart. Heeft geen van 

de kinderen de kaart met de vlam, dan pakken de 

kinderen nog een keer een kaart. Tot één kind de 

kaart met de vlam heeft.

-  Het kind dat de kaart met de vlam heeft, mag het 

antwoord op de vraag geven.

-  Weet het kind het antwoord niet, of geeft het 

een verkeerd antwoord, dan geeft het de vlam 

aan de volgende. Diegene mag nu de vraag 

beantwoorden. 

-  Alle kaarten worden gehusseld en weer op tafel 

gelegd. 

-  Het spel gaat door tot alle vragen zijn geweest. 

-  Mogelijke vragen:

1  Hoe heet de profeet uit het verhaal? (Elia)

2  Waar of niet waar: Een profeet is iemand die een 

boodschap van God doorgeeft. (waar)

3  Hoe heet de afgod waar de mensen voor buigen? 

(Baäl)

4  Naar welke berg gaat Elia met het volk? (de 

Karmel)

5 Wat bouwt Elia op de berg? (een altaar)

6  Uit hoeveel stenen bestaat het altaar? (twaalf 

stenen)

7  Waarom kiest Elia voor twaalf stenen? (er zijn 

twaalf stammen/er zijn twaalf zonen van Jakob)

8  Welk dier legt Elia op het altaar? (een stier)

9 Wat gooit Elia op het altaar? (water)

10  Wat stuurt God uit de hemel op het 

altaar? (vuur)

11  Wat doet het volk als ze het 

vuur zien? (ze knielen op de 

grond/ze zeggen: de Heer is 

de echte God). 

12  Wat vond je het mooiste uit 

het bijbelverhaal?

Tip
Heb je kleuters? 

Laat de kinderen 

dan steeds uit twee 

antwoorden 

kiezen.
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8-12 jaar 

Op zoek naar het antwoord

Elia  vraagt God om antwoord, zodat 

het volk begrijpt dat God de ware God 

is. God geeft antwoord. Als de kinderen de puzzel 

juist invullen, lezen ze waarmee God antwoord geeft.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

-  een pen of potlood

Aan de slag:
-  De kinderen maken de woordzoeker.

-  Ze omcirkelen de letters die niet zijn gebruikt.

-  Van links naar rechts lezen ze hoe God antwoord 

geeft op het gebed van Elia.

-  De oplossing luidt: vuur uit de hemel.
Tip

Loop de woorden 

langs en vraag de 

kinderen wat elk woord 

te maken heeft met 

het bijbelverhaal. 
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8-12 jaar 

Zichtbaar antwoord

Elia vraagt God om te antwoorden, en Gods antwoord 

wordt zichtbaar in vuur uit de hemel, waardoor het altaar 

wordt aangestoken. 

Wordt het antwoord van de kinderen op de vraag ook 

zichtbaar?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een vel wit papier

-   een klein verfkwastje of een wattenstaafje

En verder:

-  een maatbeker

-  water

-  een eetlepel zuiveringszout of soda

-  een spons

-  druivensap

Aan de slag:
-  Bedenk: Wat heb jij geleerd van Elia? Formuleer een 

kort antwoord van maximaal vijf woorden.  

-  Doe 50 ml water in een maatbeker.

-  Voeg één eetlepel zuiveringszout toe en roer tot dit 

opgelost is.

-  Doop de kwast in het water en schrijf je antwoord op 

het papier. Laat voldoende ruimte tussen de letters.

-  Wacht ongeveer een kwartier tot je antwoord droog is. 

-  Dep met de spons wat druivensap op en dep het 

daarna voorzichtig op het papier. 

-  Is je antwoord zichtbaar geworden? 

Uitleg:
Paars druivensap is een indicator, een aanwijzer. Het 

verandert van kleur om te laten weten of een substantie 

zuur, basisch (het tegenovergestelde van zuur) of 

neutraal is. Zuiveringszout is basisch, papier neutraal. 

Hierdoor wordt het antwoord zichtbaar. 

Tip
In de Samenleesbijbel 
op bladzijde 660-664 

vind je nog meer 
ideeën.

Doe 50 ml water in een maatbeker.

1
voeg één eetlepel zuiveringszout
toe en roer tot dit opgelost is.

2
Doop de kwast in het water en schrijf

je antwoord op het papier. Laat voldoende
ruimte tussen de letters.

3
Je antwoord is droog.

dep met de spons wat druivensap op en dep
het daarna voorzichtig op het papier.

4

Wat heb je nodig?
* Een vel wit papier  * een klein verfkwastje  * een maatbeker  * water

* een eetlepel  * zuiveringszout  * een spons  * druivensap

15
minuten

Is je
antwoord
zichtbaar

geworden?
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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 nu ook tegen elkaar:

‘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
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D
e Heer stuurde vuur uit de h

em
el.

 D
e Heer stuurde vuur uit de h

em
el.
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ZICHTBAAR 

ANTWOORD

Elia vraagt God om te antwoorden, 

en Gods antwoord wordt zichtbaar in 

vuur uit de hemel, waardoor het altaar 

wordt aangestoken. Bedenk: Wat 

heb jij geleerd van Elia? Formuleer 

een kort antwoord van maximaal vijf 

woorden. Wordt jouw antwoord op de 

vraag ook zichtbaar?

DROOGTE

Aan het begin van dit verhaal heeft het al twee jaar niet geregend. 

Regen was nodig om graan en ander voedsel te laten groeien. Als het 

even wat langer duurde voordat de regen kwam, was er nog niets aan 

de hand: de mensen hadden vaak water opgeslagen in een diepe put of 

een waterkelder, en ze hadden meestal ook een voorraad graan om zo 

te kunnen overleven. Maar een droogte van twee jaar was wel ernstig: 

mensen en dieren konden dan doodgaan van de honger. 

Achab gaat daarom op zoek naar Elia. Hij vindt dat Elia verantwoordelijk 

is voor de droogte, en dat hij maar voor regen moet zorgen.

Elia ging bij het 
altaar staan en zei: 
'Geef mij antwoord, 

Heer, geef 
antwoord! Dan zal 
dit volk begrijpen 
dat u de ware God 

bent. En dat ze 
weer naar u moeten 

luisteren.'

1 Koningen 18:36-37

BAAÄL

Baäl is de naam van een van de bekendste 

Kanaänitische goden. In de stad Ugarit, ten noorden 

van Israël, zijn veel teksten over Baäl gevonden. In die 

teksten lees je dat Baäl in een paleis op de berg Safon 

woont, en dat hij koning en rechter van de andere 

goden is. De mensen geloofden dat hij macht had over 

regen, storm, bliksem en donder. Ook de Israëlieten 

vereerden Baäl soms. Elia wordt daar kwaad over: hij 

weet zeker dat Baäl helemaal geen god is, en ook 

geen macht heeft over de natuur.

Doe 50 ml water in een maatbeker.

1
voeg één eetlepel zuiveringszout
toe en roer tot dit opgelost is.

2
Doop de kwast in het water en schrijf

je antwoord op het papier. Laat voldoende
ruimte tussen de letters.

3
Je antwoord is droog.

dep met de spons wat druivensap op en dep
het daarna voorzichtig op het papier.

4

Wat heb je nodig?
* Een vel wit papier  * een klein verfkwastje  * een maatbeker  * water

* een eetlepel  * zuiveringszout  * een spons  * druivensap

15
minuten

Is je
antwoord
zichtbaar

geworden?
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R V U P S T I E R

U E R R D U I T A

D E F O R H K I A

S W E F O G L H T

T A B E O E O M L

E T E T W U V D A

N E R E T S I U L

E R G N N L A A B

N E T W A A L F L

OP ZOEK NAAR HET ANTWOORD

Zoek onderstaande woorden in de 

woordzoeker. Omcirkel de letters die niet zijn 

gebruikt, dan lees je van links naar rechts hoe 

God antwoord geeft op het gebed van Elia. 

altaar

antwoord

Baäl

berg

Elia

God

hout

luisteren

offer

profeten

stenen

stier

twaalf

volk

water


