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1.  INLEIDING BIJ BIJBEL BASICS @HOME

Omdat de kerkdiensten tijdens deze coronacrisis 

niet doorgaan, kun je thuis met Bijbel Basics aan 

de slag. We hopen dat je thuis samen een goede 

kinder- of gezinsdienst mag hebben.

Het materiaal bij deze zondag bestaat uit drie 

onderdelen:

-   leeswijzer

-   de bouwstenen van de zondag

-   werkbladen

In deze ‘leeswijzer’ vind je een korte uitleg bij het 

gebruik van Bijbel Basics@home. En je vindt een 

lijst met benodigdheden voor de verwerkingen. 

Daarnaast kun je achtergrondinformatie lezen bij 

de bijbeltekst, en vind je het tekstgedeelte waar 

de focus op ligt voor de kinderen (6. Uit de Bijbel). 

Deze inhoudelijke inleiding kun je lezen als je het 

leuk vindt, maar als je weinig tijd hebt, kun je ook 

gewoon aan de slag gaan met de verwerkingen.

Deze leeswijzer is apart te downloaden.

De onderdelen ‘de bouwstenen van de 

zondag’ en de ‘werkbladen’ vind je samen 

in één bestand.

‘De bouwstenen van de zondag’ bevat opdrachten 

en spellen, een gebed, het bijbelverhaal, weetjes, 

gespreksvragen, en liedsuggesties. Je hoeft niet 

alle onderdelen te doen, je kunt ook één of een 

aantal onderdelen kiezen.

Bij de onderdelen wordt rekening gehouden 

met verschillende leeftijden. De onderdelen zijn 

meestal bedoeld voor kinderen van 4-8 jaar of 

voor kinderen van 8-12 jaar. Bij elk onderdeel vind 

je een leeftijdsaanduiding. Alle opdrachten zijn 

(soms met kleine aanpassingen) geschikt voor de 

thuissituatie met één of meerdere kinderen. Je 

mag zelf natuurlijk ook meedoen.

De bijbehorende ‘werkbladen’ vind je achteraan in 

het document. Die kun je printen en gebruiken bij 

de opdrachten.
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2. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar 

Om te doen: Eet wat brood

Per kind:

-   het werkblad

-   een papieren bordje

En verder:

-   lijm

-   scharen of prikpennen en priklappen

-   verschillende kleuren foamvellen of 

gekleurd papier

-   eventueel vilt

-   eventueel bruin touw of wol

Om te doen: Drink wat water

Per kind:

-   een waterflesje zonder etiket

-   het werkblad

En verder:

-   viltstiften, bij voorkeur watervast

-   scharen

-   lijm

-   eventueel chenilledraad

8-12 jaar 
Om te beginnen

-  een glas of een beker

Bijbeltekst

- een bijbel 

Om te doen: Stilte-na-de-storm-puzzel

Per kind:

- het werkblad

- een pen

Om te doen: Sprekende stilte

- het werkblad

-  een schaar

Om te doen: Het geluid van de stilte

Per kind of groep:

- een touwtje van 1 meter
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3 INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde van een blok met 

drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de 

profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de 

God van Israël te vertrouwen, en niet op de 

Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende 

wonderen en heeft een indrukwekkende 

ontmoeting met God.

Op deze zondag staat 1 Koningen 19:1-16 

centraal: Elia moet vluchten voor koningin 

Izebel. Wanneer hij moe en wanhopig tot God 

bidt, laat God zich op een verrassende manier 

aan hem zien.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op 

de engel die Elia te eten en te drinken geeft. 

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons 

op God die in een zacht briesje bij Elia komt. 

4.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het vorige verhaal eindigde met een grote 

overwinning voor Elia. Eindelijk lijkt het volk er 

weer voor te hebben gekozen om hun eigen 

God te dienen, in plaats van Baäl. Maar de 

strijd tussen Elia en koningin Izebel gaat door, 

de strijd om de ware god: Baäl of de God van 

Israël. 

De naam Izebel betekent: onaangeraakt, 

kuis. Andere bijbelverhalen, bijvoorbeeld 

over de wijngaard van Nabot (1 Koningen 

21), schilderen Izebel af als een gewetenloze 

vrouw, die over lijken gaat om haar zin te 

krijgen. In het boek Openbaring krijgt haar 

naam spreekwoordelijke betekenis: een 

valse profetes wordt daar ‘Izebel’ genoemd 

(Openbaring 2:20). Uiteindelijk sterft Izebel op 

een gewelddadige en oneervolle manier. 

In Israël is een zegelring gevonden met 

haar naam. Zo’n ring werd gebruikt om een 

officieel document te ondertekenen. Dit past 

bij het beeld van een vrouw die zelfstandig 

belangrijke keuzes kon maken.

Horeb, de berg waarop het verhaal van 

vandaag zich afspeelt, is een andere 

naam voor de berg Sinai. Ook andere 

belangrijke bijbelverhalen spelen zich op of 

rond deze berg af. Mozes ontmoet God bij 

de Horeb in een brandende doornstruik, en 

de Israëlieten krijgen er water uit een rots te 

drinken. Het is op de Sinai/Horeb dat God 

zijn wetten aan Mozes geeft en een verbond 

met de Israëlieten sluit. We weten niet precies 

waar deze berg ligt, maar waarschijnlijk was 

dat helemaal in het zuiden van Israël, tegen de 

grens met Egypte aan. 

Ook in andere opzichten lijkt dit verhaal over 

Elia op de verhalen over Mozes. Mozes krijgt 

God op een bijzondere manier te zien (Exodus 

3:1-6; 33:18-23), vergelijkbaar met de manier 

waarop God zich aan Elia laat zien. Mozes mag 

zijn opdracht niet zelf afmaken, maar moet 

toelaten dat zijn opvolger Jozua het volk Israël 

het beloofde land binnenleidt. Ook Elia moet 

toelaten dat zijn opdracht door andere mensen 

wordt afgemaakt: koning Hazaël van Haram en 

koning Jehu zullen een einde maken aan de 

regering van Achab en Izebel, en Elisa zal in 

de voetsporen van Elia als profeet treden.
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6 UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van 1 Koningen 19:5.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen staat op het 

werkblad de tekst van 1 Koningen 19:12-13.

5.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In het verhaal van vandaag leren we Elia van een heel andere kant 

kennen dan we tot nu toe gezien hebben. Zijn overwinning – en de 

overwinning van God – blijkt toch niet zo volledig te zijn als dat in het 

vorige verhaal het geval leek te zijn. Koningin Izebel wil Elia doden, en hij 

vlucht naar Berseba, bijna 200 kilometer bij de Karmel vandaan. In plaats 

van de profeet die zich vol overtuiging voor God inzet en indrukwekkende 

wonderen doet, zien we een man die bang en moegestreden is, en zichzelf zo 

weinig waard vindt dat hij het liefst wil sterven. 

Op dat moment komt God naar hem toe. Eerst door middel van een engel die 

Elia twee keer met brood en water verzorgt. En vervolgens, op de berg Horeb, 

leert Elia dat God niet alleen aanwezig is in indrukwekkende wonderen en 

natuurverschijnselen. Nu, op het moment waarop Elia zich helemaal zwak en 

alleen voelt, laat God zich zien als een stille, bijna niet merkbare aanwezigheid. 

Elia moet het even zonder spectaculaire wonderen doen, maar niet zonder 

God. 

Zijn klacht blijft zelfs na deze ontmoeting overeind: Elia heeft met al zijn kracht 

gevochten, maar dat was blijkbaar tevergeefs. Pas als God hem een nieuwe 

opdracht geeft, is Elia bereid om de woestijn te verlaten en zijn taak als profeet 

weer op zich te nemen. Zo moet Elia Elisa als zijn opvolger aanstellen.


