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Om thuis te doen

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Broodnodig

Elia vraagt de vrouw bij wie hij logeert om een 

brood. De vrouw vertelt dat ze nog een klein 

beetje meel en olie heeft en dat ze daar nog 

brood van kan bakken, maar dat ze daarna 

zullen doodgaan van de honger. Toch deelt ze 

haar brood. 

Wat heb je nodig?
-   een Turks brood of een breekbrood

Aan de slag:
-  Vertel de kinderen dat het bijbelverhaal gaat 

over een weduwe die haar laatste brood gaat 

bakken. Daarna heeft ze niets meer om te eten.

-  Toch deelt ze haar brood met een gast.

-  Breek het brood in stukjes en deel het uit.

8-12 jaar 

Ik zeg…

Elia zegt tegen de weduwe dat ze van haar 

laatste olie en meel brood voor hem moet 

bakken. De vrouw gaat naar huis en doet 

precies wat Elia haar zegt. 

Doen de kinderen ook wat hun wordt gezegd?

Aan de slag:
Eén van de kinderen staat voor de groep. Dit 

kind geeft opdrachten.

Alleen de opdrachten die vooraf worden gegaan 

door: ‘Ik zeg…’, moeten de kinderen opvolgen. 

Een voorbeeld: ‘Ik zeg: linkerarm omhoog!’, 

dan doen de kinderen dit. Als er wordt gezegd: 

‘Linkerarm omhoog’, mogen de kinderen niets 

doen. 

Wissel één of meer keren van het kind dat de 

opdrachten geeft.



2
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

1 Koningen 17:1-16 | Elia en de weduwe uit Sarefat

Elia en de weduwe uit Sarefat

8.  GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

We horen een verhaal over een arme weduwe.

Haar man is gestorven. 

En haar eten is ook bijna op. 

Nergens in het land is eten.

Gelukkig krijgt ze hulp.

Dank U wel dat U de mensen kent die het moeilijk hebben.

U kent ook alle mensen die honger hebben.

Wilt U ons ideeën geven hoe we deze mensen kunnen helpen?

Amen.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij 1 Koningen 17:1-16

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.

Olie en meel 

Israël heeft een slechte koning: koning Achab. 

Koning Achab en zijn vrouw Izebel bidden niet 

tot God, maar tot Baäl. Ze zeggen dat Baäl 

voor al het eten zorgt, en voor regen, maar 

dat is helemaal niet waar! God zorgt daarvoor. 

Daarom stuurt God zijn allerlaatste profeet 

naar de koning. Zijn naam is Elia.

‘Vanaf vandaag,’ zegt Elia tegen koning Achab, 

‘komt er geen regen meer in het land!’ Dat 

vindt Koning Achab natuurlijk helemaal niet 

leuk: regen is nodig om de planten te laten 

groeien!  

Elia verstopt zich bij de rivier de Kerit. Die plek 

heeft God voor hem uitgezocht. Van het water 

uit de rivier kan Elia drinken. Ook stuurt God 

elke dag grote zwarte vogels naar hem toe: 

raven. Zij brengen Elia te eten. Zo krijgt Elia 

geen honger.  

Maar zonder regen wordt de rivier wel steeds 

leger. Elia krijgt dorst. Wat moet hij doen?  

‘Ga naar de stad Sarefat,’ zegt God. ‘Daar 

woont een vrouw die voor je zal zorgen.’ 

 

Onderweg ziet Elia hoe droog alles is 

geworden zonder regen. De bomen hebben 

geen blaadjes meer en het gras is geel 

geworden. Hoe kan dit ooit nog goedkomen? 

Maar dan ziet Elia bij de stadspoort van Sarefat 

een vrouw lopen. Ze zoekt naar hout. 

Zou dit de vrouw zijn die God bedoelde? 

 

‘Kun je alsjeblieft water voor me halen?’ vraagt 

Elia aan haar. 

De vrouw knikt en loopt weg.

Dan bedenkt Elia nog iets: 

‘En ook een stuk brood misschien?’ 
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De vrouw draait zich verdrietig om. Nu 

pas ziet Elia hoe mager ze is. Ze heeft 

zelf ook honger. Net als iedereen in 

Israël. 

‘Mijn meel en mijn olie zijn bijna op,’ zegt 

de vrouw. ‘Met dit hout ga ik een vuurtje 

maken, en daarop ga ik mijn allerlaatste 

broodje bakken. Voor mij en mijn kind. 

Daarna is er alleen nog maar honger.’ 

‘Nee,’ zegt de profeet Elia, ‘God zal 

ervoor zorgen dat het meel in je pot en 

de olie in je kruik niet opraken. Dat heeft 

Hij aan mij beloofd!’ 

De vrouw kijkt Elia verbaasd aan, maar 

dan neemt ze hem mee naar haar huis. 

Haar zoontje kijkt Elia met open mond 

aan:  

‘Wie is dat, mama?’ 

De vrouw fluistert iets in zijn oor, en dan 

pakt ze voorzichtig het allerlaatste beetje 

meel uit de pot. Ze mengt de laatste 

druppels olie er doorheen en ze begint 

het deeg te kneden. Het allerlaatste 

broodje is voor de profeet. Het jongetje 

kijkt verdrietig in de lege pot met meel. 

Maar dan worden zijn ogen groot: 

‘Mama!’ roept het kind. ‘De pot is niet 

leeg! Kijk, er is nog meer meel, en er is 

ook nog olie!’ 

Elia glimlacht. De vrouw kijkt hem 

verbaasd aan. Ze pakt nog wat meel uit 

de pot en nog wat olie, maar weer wordt 

de pot vol! Alles wat ze uit de pot haalt, 

komt er opnieuw in.  

De vrouw begint te lachen, ze is zo blij! 

Ze slaat haar arm om haar zoontje heen: 

‘Maak het vuur aan, lieverd. Snel! We 

gaan brood bakken.’

 

God zorgt voor Elia, en voor de vrouw en 

haar kind. 

De honger is eindelijk voorbij!

8-12 jaar 

1 Koningen 17:1-16

De profeet Elia
Elia vlucht voor Achab

Er kwam een  profeet  bij  koning   Achab. 

Hij heette  Elia, en hij kwam uit het dorp 

Tibet, dat in het gebied  Gilead  ligt.  Elia  

zei tegen  Achab: ‘Ik ben een  profeet  van 

de Heer, de God van Israël. Luister goed 

naar mij! De komende jaren zal het niet 

regenen, behalve als ik het zeg. Dat is zo 

zeker als de Heer leeft.’

De Heer gaf  Elia  de volgende 

opdracht: ‘Je moet hier weggaan! Ga 

naar het oosten en verberg je bij de 

rivier de Kerit, aan de overkant van 

de  Jordaan. Je kunt water drinken uit 

de rivier. En ik heb de raven opdracht 

gegeven om je daar eten te brengen.’

Elia  deed wat de Heer tegen hem 

gezegd had. Hij ging naar de rivier 

de Kerit. Elke ochtend en elke avond 

brachten de raven hem brood en vlees. 

En hij dronk water uit de rivier.

Elia gaat naar Sarefat

Maar al gauw was er geen water meer in 

de rivier, omdat er geen regen viel in het 

land. Toen zei de Heer tegen  Elia: ‘Ga 

naar de stad Sarefat, in de buurt van 

Sidon, en blijf daar voorlopig. Er woont 

daar een  weduwe  bij wie je kunt logeren. 

Ik heb haar gezegd dat ze voor jou moet 

zorgen.’

Elia  ging naar Sarefat. Toen hij vlak bij 

de  stadspoort  was, zag hij daar een  

weduwe  die hout aan het zoeken was. 

Hij riep haar en vroeg: ‘Wilt u een beetje 

water voor me halen, zodat ik iets kan 

drinken?’ Toen ze wegliep, riep  Elia: ‘En 

neemt u dan ook een stuk brood voor 

me mee!’

Maar de vrouw antwoordde: ‘Ik heb 

helemaal niets meer in  huis. Alleen 

nog wat  meel  in een  pot, en een restje  

olijfolie  in een kruik. Ik heb een paar 

takken bij elkaar gezocht voor een vuur. 

Nu kan ik nog net iets te eten maken 

voor mij en mijn zoon. Maar als dat op is, 

zullen we doodgaan van de honger. Dat 

is zo zeker als de Heer, uw God, leeft!’

Toen zei  Elia  tegen haar: ‘Maakt u zich 

geen zorgen. Ga naar  huis  en doe wat u 

van plan was. Maar bak eerst wat brood 

voor mij en breng me dat. Dan kunt u 

daarna iets klaarmaken voor uzelf en 

uw zoon. Want er zal steeds genoeg  

meel  en olie zijn, ook al valt er nog geen 

regen op het land. Dat heeft de Heer, de 

God van Israël, beloofd.’

De vrouw ging naar  huis  en deed wat  

Elia  gezegd had. Zijzelf, de mensen 

in haar  huis  en  Elia  hadden elke dag 

genoeg te eten. De  pot  met  meel  raakte 

niet leeg, en er zat altijd olie in de kruik. 

Zo had de Heer het beloofd en zo had  

Elia  het gezegd.
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10. OM TE WETEN

Elia

Elia is één van de bekendste profeten in het Oude Testament. 

Zijn naam betekent: De Heer is God.

In de verhalen over Elia gaat het vaak om een wedstrijd 

tussen Baäl, een god van de Kanaänieten, en de Heer, de 

God van Israël. De naam Elia past dus precies bij de opdracht 

van deze profeet: hij moet koning Achab en de Israëlieten er 

weer aan herinneren dat alleen de God van Israël de echte 

God is, die de macht heeft over de natuur en voor de mensen 

kan zorgen.

Achab

In de tijd van Elia is het volk van Israël verdeeld over twee 

koninkrijken: Israël in het noorden en Juda in het zuiden. 

Achab is op dat moment koning van het noordelijke rijk Israël. 

Het gaat goed met de mensen in zijn rijk: ze hebben genoeg 

te eten, en ze kunnen mooie spullen kopen. Volgens Achab 

en zijn vrouw Izebel heeft de Kanaänitische god Baäl 

daarvoor gezorgd. 

Daar denkt Elia natuurlijk anders over…

Meel en olie

Elia belooft aan de weduwe in Sarefat dat er altijd voldoende 

meel en olie in haar huis zal zijn. Dat lijkt misschien niet zo’n 

gulle belofte: kun je van alleen meel en olie wel overleven? 

Gelukkig kan dat wel, in ieder geval een tijdje: brood vult de 

maag en geeft je energie, en in olijfolie zitten veel belangrijke 

stoffen die je helpen om gezond te blijven.

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 

-  De vrouw uit het verhaal is een weduwe. Weet 

jij wat een weduwe is? 

-  Ken jij iemand van wie de man of de vrouw 

gestorven is? Hebben deze mensen het 

moeilijk, denk je? 

-  Hoe voelt de vrouw zich als Elia haar om wat 

eten en drinken vraagt? 

-  Waarom zou ze tóch brood voor Elia hebben 

gebakken?

-  In het verhaal gebeurt een 

wonder. Wat is een wonder? 

Kun jij vertellen wat het wonder 

in het bijbelverhaal was?

-  De vrouw vertrouwt op wat Elia haar belooft. 

Kun jij goed op andere mensen vertrouwen?

-  Vertrouw jij ook op God? Is het moeilijk om op 

God te vertrouwen? Of juist makkelijk?

8-12 jaar 

-  Wat kun je vertellen over Elia? 

-  Waarom zou Elia van God naar het buitenland 

moeten gaan en bij een weduwe gaan logeren?

-  Wat vraagt Elia aan de weduwe?

-  Wat zou de vrouw vinden van Elia’s vraag?

-  De vrouw doet wat Elia zegt. Wat belooft Elia 

namens God?

-  Doe jij altijd wat er tegen jou wordt gezegd? 

Wanneer wel, wanneer niet?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Het kan niet op uit de Samenleesbijbel. Je vindt het lied op debijbel.nl/

bijbelbasics. Of zing met elkaar Eerlijk delen (Elly & Rikkert), Genoeg (Elly & Rikkert).
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13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Altijd olie in de kruik

De Heer had het beloofd en Elia zegt het tegen de 

vrouw: de  pot  met  meel  raakt niet leeg, en er zit altijd olie 

in de kruik. Bij deze knutsel raakt de kruik ook niet leeg. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een splitpen

En verder:

-   kleurpotloden

-   scharen of prikpennen en priklappen

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de plaatjes.

-  Ze knippen of prikken de beide cirkels uit.

-  Ze knippen of prikken op het plaatje met 

de weduwe de aangegeven lijnen uit, 

zodat er een uitsparing in de cirkel komt. 

-  De kinderen prikken een splitpen door de beide 

aangegeven stippen op de cirkels. De cirkel met de olie 

komt achter het plaatje met de weduwe en de kruik.

-  Draaien maar: de kruik raakt niet leeg!

4-8 jaar 

Vul de kruik met olie 

De weduwe, de mensen in haar  

huis  en  Elia  hadden elke dag 

genoeg te eten. Er zat altijd olie in 

de kruik. De kinderen maken een 

kruik vol met olie. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   keukenpapier

En verder:

-   viltstiften

-   schaaltjes met slaolie of olijfolie

-   oude kranten

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de 

tekening, bij voorkeur met 

viltstiften voor het mooiste 

effect.

-  Ze leggen hun tekening op de 

kop op een oude krant.

-  De kinderen dopen het 

keukenpapier in de olie.

-  Ze wrijven voorzichtig met 

het keukenpapier over de 

achterkant van de tekening. 

-  Laat de tekening drogen op de 

krant.
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8-12 jaar 

Wat zeg ik?

De weduwe luistert goed naar Elia. Ze begrijpt wat hij tegen haar zegt. 

Luisteren de kinderen goed naar elkaar, en begrijpen ze wat er wordt gezegd? 

Wat heb je nodig?
-   de werkbladen met de woorden

-   een stopwatch

Vooraf:
-  Knip de kaartjes uit de werkbladen.

-  Leg alle kaartjes omgekeerd op een stapel.

Aan de slag:
-  Een kind pakt een kaartje van de stapel en leest het woord 

dat het moet gaan omschrijven. 

-  De drie woorden die eronder staan, mag het kind niet 

gebruiken in de omschrijving.

-  Raden de anderen het woord binnen een halve minuut, dan 

krijgt het een punt. 

-  Nu is iemand anders aan de beurt om een kaartje te pakken 

en het woord te omschrijven.
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8-12 jaar 

Een bijzonder bericht

Elia vraagt aan de vrouw om 

hem een brood te geven, terwijl 

bijna al haar eten op is. Ze doet wat Elia zegt. 

Elia heeft goed nieuws voor de vrouw: God 

belooft haar iets bijzonders. 

De kinderen maken de puzzel en lezen wat God 

aan de vrouw belooft. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen

Aan de slag:
-  De kinderen maken 

de puzzel op het 

werkblad.

-  De oplossing  

luidt: Want er zal 
steeds genoeg 
meel en olie zijn  

(1 Koningen 17:16).

8-12 jaar 

Aangevuld

Het meel en de olie van de weduwe in Sarefat 

zijn bijna op. Ze gaat haar laatste brood bakken. 

Door een wonder raken het meel en de olie niet 

op, maar hebben de vrouw, haar zoon en Elia 

elke dag genoeg te eten. 

De kinderen doen een proefje met bakpoeder 

dat alleen maar meer wordt!

Wat heb je nodig?
-   een latex handschoen (of een plastic 

boterhamzakje)

-   een klein beetje azijn

-   een eetlepel bakpoeder

Aan de slag:
-  Laat iemand de handschoen openhouden.

-  Schenk een klein beetje azijn in de vingers van 

de handschoen.

-  Doe een eetlepel bakpoeder in de 

handschoen.

-  Knijp de handschoen aan de bovenkant goed 

dicht.

-  Begin de handschoen voorzichtig te schudden 

en kijk wat er gebeurt!

Uitleg:
De azijn en het bakpoeder reageren 

met elkaar. Er komt koolzuurgas vrij. 

Het gas kan niet weg doordat de 

handschoen wordt dichtgehouden. 

Hierdoor wordt de handschoen 

opgeblazen.

Tip
Latex hand-

schoenen zijn 
te koop bij de 

drogist.

Tip
In de Samen
leesbijbel op 

bladzijde 654-657 
vind je nog meer 

ideeën.

Laat iemand de handschoen openhouden.
Schenk een beetje azijn in de vingers van

de handschoen.

Doe een eetlepel bakpoeder
in de handschoen.

1
Knijp de handschoen aan de bovenkant goed dicht.

Begin de handschoen voorzichtig te schudden.

32

Wat heb je nodig?
* Een latex handschoen  * een klein beetje azijn  * een eetlepel bakpoeder

wat
gebeurt

er?

1 ABC
2

JKL
5

TUV
8

PQRS
7

WXYZ
9

0* #

MNO
6

GHI
4

DEF
3
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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: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut

Illustratie: NBG/Leontine Gaassenbeek

Strip: NBG/Bart den Heeten

Werkbladen 4-6 jaar/4-8 jaar: Leontine Gaassenbeek

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘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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Laat iemand de handschoen openhouden.
Schenk een beetje azijn in de vingers van

de handschoen.

Doe een eetlepel bakpoeder
in de handschoen.

1
Knijp de handschoen aan de bovenkant goed dicht.

Begin de handschoen voorzichtig te schudden.

32

Wat heb je nodig?
* Een latex handschoen  * een klein beetje azijn  * een eetlepel bakpoeder

wat
gebeurt

er?

AANGEVULD

Het meel en de 

olie van de weduwe in Sarefat 

zijn bijna op. Ze gaat haar 

laatste brood bakken. Door 

een wonder raken het meel en 

de olie niet op, maar hebben 

de vrouw, haar zoon en Elia 

elke dag genoeg te eten. In dit 

proefje raakt het bakpoeder 

ook niet op.

ACHAB

In de tijd van Elia is het volk van Israël 

verdeeld over twee koninkrijken: Israël in 

het noorden en Juda in het zuiden. Achab is 

op dat moment koning van het noordelijke 

rijk Israël. Het gaat goed met de mensen in 

zijn rijk: ze hebben genoeg te eten, en ze 

kunnen mooie spullen kopen. Volgens Achab 

en zijn vrouw Izebel heeft de Kanaänitische 

god Baäl daarvoor gezorgd. Daar denkt Elia 

natuurlijk anders over…

ELIA

Elia is één van de bekendste profeten 

in het Oude Testament. Zijn naam 

betekent: De Heer is God.

In de verhalen over Elia gaat het vaak 

om een wedstrijd tussen Baäl, een 

god van de Kanaänieten, en de Heer, 

de God van Israël. De naam Elia past 

dus precies bij de opdracht van deze 

profeet: hij moet koning Achab en de 

Israëlieten er weer aan herinneren dat 

alleen de God van Israël de echte God 

is, die de macht heeft over de natuur 

en voor de mensen kan zorgen.

De vrouw ging naar  
huis  en deed wat  
Elia  gezegd had. 

Zijzelf, de mensen 
in haar  huis  en  Elia  
hadden elke dag 
genoeg te eten.

1 Koningen 17:15

MEEL EN OLIE

Elia belooft aan de weduwe in 

Sarefat dat er altijd voldoende 

meel en olie in haar huis zal zijn. 

Dat lijkt misschien niet zo’n gulle 

belofte: kun je van alleen meel 

en olie wel overleven? Gelukkig 

kan dat wel, in ieder geval een 

tijdje: brood vult de maag en 

geeft je energie, en in olijfolie 

zitten veel belangrijke stoffen die 

je helpen om gezond te blijven.
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BROOD

Je mag NIET noemen:
- bakker

- wit of bruin
- eten

ZOON

Je mag NIET noemen:
- jongen

- kind
- moeder

OLIE

Je mag NIET noemen:
- olijfboom

- vet
- groen of geel

PROFEET

Je mag NIET noemen:
- Elia
- man
- God

HONGER

Je mag NIET noemen:
- geen eten

- dorst
- voedsel

RIVIER

Je mag NIET noemen:
- water

- de Kerit
- de Jordaan

WEDUWE

Je mag NIET noemen:
- vrouw

- gestorven
- alleen

KRUIK

Je mag NIET noemen:
- klei

- bewaren
- warm worden

HOUT

Je mag NIET noemen:
- takken

- vuur
- sprokkelen

REGEN

Je mag NIET noemen:
- water

- nat
- buien

MEEL

Je mag NIET noemen:
- brood

- bakken
- graan

WATER

Je mag NIET noemen:
- drinken

- dorst
- zwemmen



WerkbladVoorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar) - Een bijzonder bericht
Elia en de weduwe uit Sarefat

1 Koningen 17:1-16 | Elia en de weduwe uit Sarefat

EEN BIJZONDER BERICHT

Kun jij de sms-code op deze telefoon kraken? 

Als je de puzzel goed oplost, lees je wat God de vrouw belooft.

Het eerste getal is het vakje waar de letter staat. Het tweede 

getal geeft de plaats van de letter aan. 

Bijvoorbeeld 9-2 = x.

9-1     2-1     6-2     8-1     3-2     7-3     9-4     2-1     5-3

7-4     8-1     3-2     3-2     3-1     7-4

4-1     3-2     6-2     6-3     3-2     4-1     6-1     3-2     3-2     5-3

3-2     6-2     6-3     5-3     4-3     3-2     9-4     4-3     5-1     6-2

1 Koningen 17:16

1 ABC
2

JKL
5

TUV
8

PQRS
7

WXYZ
9

0* #

MNO
6

GHI
4

DEF
3


