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1. 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. 

2.  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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3.  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.
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4. 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 is er een kaartje met 

de tekst van 1 Koningen 19:12-13.

5. 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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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Ik hoor, ik hoor…

 Elia moet naar buiten gaan om God te 

ontmoeten. Het begint met een zware storm. 

Daarna volgen een aardbeving en vuur. Ten 

slotte klinkt het zachte suizen van de stilte. 

Dan hoort Elia God spreken. 

Aan de slag:
-  Vraag aan de kinderen wie het geluid van 

een zware storm kan nadoen. Als een 

kind dit geluid maakt, mogen alle kinderen 

tegelijk het geluid nadoen.

-  Vraag ook naar het geluid van een 

aardbeving, en naar het geluid van 

brandend vuur.

-  Ten slotte mogen de kinderen het geluid 

van stilte nadoen. 

-  Welk geluid vonden ze het mooist?

-  Vertel de kinderen dat al deze geluiden 

voorkomen in het bijbelverhaal.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Tik tik, wie ben ik?

Een engel raakt Elia aan om hem wakker te 

maken en hem te laten eten en drinken. Door 

wie wordt een slapend kind wakker gemaakt?

Aan de slag:
-  Eén van de kinderen gaat in de kring op de 

grond liggen, op de buik, en houdt zich slapend.

-  Wijs een kind aan dat gehurkt bij het liggende 

kind gaat zitten.

-  Dit kind zegt met een vervormde stem: ‘Tik tik, 

wie ben ik?’ en raakt voorzichtig met zijn of haar 

hand de rug van het liggende kind aan. 

-  Raadt het liggende kind wie het is, dan komt er 

nog een kind bij. 

-  Na maximaal drie kinderen mag een ander kind 

gaan liggen en raden.

8-12 jaar 

Suizen

Elia hoort een zacht suizen van stilte. 

Wat horen de kinderen?

Wat heb je nodig?
-   een glas of een beker

Aan de slag:
-  Laat de kinderen het glas of de beker bij hun 

oor houden, maar er niet tegenaan. Ze houden 

een klein stukje open. 

-  De andere kinderen uit de 

groep zijn helemaal stil.  

-  Wat hoort het kind met 

de beker?
Tip 

Gebruik een grote 
en kleine beker. Horen 

de kinderen verschil? In 
de grote beker zal het 
geruis lager klinken 

dan in de kleine 
beker. 
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Soms voelen we ons niet fijn.

We zijn dan moe, verdrietig, bang. 

Net als Elia.

Hij ziet het niet meer zitten.

Hij wil zelfs dood. 

Maar dan bent U er.

Met eten en drinken. 

En U praat met Elia.

Wij willen U ook graag horen spreken.

Maar hoe gaat dat dan?

Horen we U in de drukte, of juist in de stilte?

Wilt U ons helpen om uw stem te herkennen?

Amen. 

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij 1 Koningen 19:1-16

Bekijk met elkaar de illustratie. Waar zou het verhaal 

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 uit het bovenbouwmateriaal 

gebruiken om wat meer uit te leggen.

Elia ontmoet God

Met al zijn kracht heeft Elia voor God gevochten. 

Met al zijn kracht heeft hij de mensen telkens weer 

verteld dat God de échte God is, en niet Baäl. 

Even leek het dat hij had gewonnen, maar nu krijgt 

hij een brief van koningin Izebel:  

‘Morgen ben jij dood, Elia. Daar 

zorg ik voor.’ 

Elia wordt bang. Hij rent weg, de hele dag, totdat 

hij uitgeput blijft liggen, onder een struik.‘God,’ zegt 

Elia, ‘van mij hoeft het niet meer,’ en hij valt in slaap.

‘Elia, wakker worden!’ 

Wie was dat? Er schudt iemand aan zijn arm. 

Slaperig kijkt Elia op en dan worden zijn ogen groot. 

Een engel! God heeft een engel gestuurd met 

brood en water. 

‘Eet en drink hiervan, Elia.’ 

Slaperig eet Elia het brood op. Hij neemt een slokje 

water en dan… Elia is zo moe. Hij valt weer in slaap. 

Na een tijdje schudt de engel weer aan zijn arm:

‘Kom Elia, je moet nog wat eten en drinken. Je moet 

nog helemaal naar de berg Horeb lopen.’ 

Elia eet het brood, drinkt de hele kruik leeg, en dan 

voelt hij zich eindelijk weer sterk genoeg. Hij begint 

te lopen. Wel veertig dagen en veertig nachten 

loopt Elia door, helemaal naar de berg Horeb. Daar 

valt hij in een grot in slaap.

De volgende nacht praat God tegen hem: 

‘Elia, waarom ben je hier?’ 

‘Met al mijn kracht heb ik voor U gevochten God, 

maar het volk luistert niet. Ze maken alle plekken 

Tip 
De kinderen 

kunnen de geluiden 
in het verhaal 

nadoen.
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kapot waar mensen tot U kunnen 

bidden. Niemand vertelt meer over U. Ik 

ben de enige profeet die over is, en nu 

wil Izebel mij ook doden.’ 

‘Kom uit die grot,’ zegt God. ‘Dan zul je 

mij ontmoeten.’ 

Ineens begint het buiten de grot heel 

hard te stormen.  Elia schrikt. Hij klemt 

zich vast aan de muur. Het stormt zo hard 

dat er scheuren in de muur komen en de 

hele berg heen en weer schudt. Maar Elia 

voelt ook: God is niet in deze storm.  

Dan begint alles om hem heen nog 

harder te schudden. Een aardbeving! 

Maar God is ook niet in de aardbeving.  

Daarna ziet Elia buiten vuur, heel veel 

vuur! Elia kan de hitte binnen in de grot 

voelen. Maar… God is ook niet in het vuur.

 

Ssssst… Opeens is het vuur verdwenen. 

Het is helemaal stil. Heel zachtjes suist de 

stilte in Elia’s oren. En in die stilte is God. 

Elia doet zijn jas voor zijn ogen. Hij loopt 

naar buiten. God komt heel dicht bij Elia:  

‘Waarom ben je hier?’ vraagt God. 

Elia vertelt nog een keer hoe hard hij 

heeft geprobeerd voor God te vechten, 

maar dat niemand naar hem luistert. 

Koning Achab niet, de Israëlieten niet, en 

koningin Izebel wil hem zelfs doden!

‘Er komt een nieuwe koning,’ zegt God. 

‘Hij heet Jehu. En ik kies ook een nieuwe 

profeet om jou te helpen. Hij heet 

Elisa. Ga meteen naar ze toe om het te 

vertellen.’

Nu klimt Elia de berg af en hij gaat op 

weg. Met een heel bijzonder gevoel in 

zijn hart en nieuwe kracht. 

Hij heeft God ontmoet. Wow! 

8-12 jaar 

1 Koningen 19:1-16

Elia vlucht voor koningin Izebel

Achab  vertelde aan zijn vrouw  Izebel  wat  

Elia  allemaal gedaan had. Hij vertelde 

haar ook dat  Elia  alle  profeten  van  Baäl  

had laten doden.

Toen stuurde  Izebel  een boodschapper 

naar  Elia  toe. De boodschapper moest 

namens haar zeggen: ‘Morgen om 

deze tijd zult u net zo dood zijn als die  

profeten! Als dat niet zo is, mogen de  

goden  mij,  koningin   Izebel, straffen.’

Toen  Elia  dat hoorde, werd hij bang. Hij 

vluchtte weg om zijn leven te redden. 

In Berseba, helemaal in het zuiden van 

Juda, liet hij zijn knecht achter. Zelf ging 

hij de woestijn in.

Elia wil sterven

Nadat  Elia  een hele dag gelopen had, 

ging hij onder een struik zitten. Daar 

vroeg hij aan God of hij mocht sterven. 

Hij zei: ‘Heer, het is genoeg geweest, 

laat mij maar doodgaan. Ik ben het niet 

waard om nog langer te leven.’ Elia  ging 

liggen en viel onder de struik in slaap.

Maar toen kwam er een  engel. Die 

raakte  Elia  aan en zei: ‘Sta op, en eet 

wat.’ Toen  Elia  opkeek, zag hij naast zich 

een vers brood en een kruik met water. 

Hij at van het brood en dronk van het 

water. Daarna ging hij weer liggen.

Maar de  engel  van de Heer kwam terug. 

Hij raakte hem opnieuw aan, en zei: 

‘Sta op, en eet wat. Anders heb je niet 

genoeg kracht om verder te lopen.’

Elia gaat naar de berg Horeb

Toen stond  Elia  op. Hij at en hij dronk. 

Dat gaf hem genoeg kracht om in veertig 

dagen en veertig nachten naar de berg  

Horeb  te lopen, de berg van God. Daar 

ging hij in een grot liggen slapen.

De volgende ochtend begon de Heer 

tegen hem te spreken. Hij zei: ‘Waarom 

ben je hier,  Elia?’

Elia  antwoordde: ‘Heer, machtige God, ik 

heb met al mijn kracht voor u gevochten. 

Maar de Israëlieten blijven ontrouw aan 

u. Ze hebben uw  altaren  verwoest en uw  

profeten  gedood. Ik ben de enige die 

nog overgebleven is. En nu willen ze ook 

mij doden!’

De Heer komt bij Elia

De Heer zei tegen  Elia: ‘Kom naar buiten, 

ga op de berg staan om mij te ontmoeten.’
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Toen kwam de Heer voorbij.

Het begon met een zware storm. Het waaide zo 

hard dat de berg begon te schudden en de rotsen 

openscheurden. Maar de Heer was niet in de storm.

Na de storm kwam er een aardbeving. Maar daarin 

was de Heer ook niet. Na de aardbeving kwam er 

een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur.

Na het vuur klonk er alleen het zachte suizen van 

de stilte. Toen  Elia  dat hoorde, deed hij zijn  mantel  

voor zijn gezicht. Hij liep naar buiten en ging voor 

de opening van de grot staan. Daar hoorde hij een 

stem die zei: ‘Waarom ben je hier,  Elia?’

Elia  antwoordde: ‘Heer, machtige God, ik heb met 

al mijn kracht voor u gevochten. Maar de Israëlieten 

blijven ontrouw aan u. Ze hebben uw  altaren  

verwoest en uw  profeten  gedood. Ik ben de enige 

die nog overgebleven is. En nu willen ze ook mij 

doden!’

De Heer geeft Elia een opdracht

De Heer zei: ‘Ga hier weg, ga naar de woestijn bij 

de stad  Damascus. Ga dan naar  Hazaël  om hem 

te vertellen dat hij  koning  van  Aram  zal worden. 

Als teken daarvan moet je olie over zijn hoofd 

gieten. Dat moet je ook doen bij  Jehu, de zoon 

van Nimsi, en bij  Elisa, de zoon van Safat, die uit 

de stad Abel-Mechola komt. Want  Jehu  zal  koning  

worden van Israël, en  Elisa  zal jou opvolgen als  

profeet.

10. OM TE WETEN

Horeb

Horeb is een andere naam voor de berg Sinai. Ook in andere 

belangrijke bijbelverhalen speelt deze berg een rol. Mozes ontmoet 

God bij de Horeb in een brandende doornstruik, en de Israëlieten 

krijgen er water uit een rots te drinken. Het is op deze berg 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. 

God ontmoeten

In de Bijbel lezen we vaak over God die tot mensen spreekt. Maar er 

zijn maar weinig verhalen over mensen die God ook echt zien. 

In het verhaal over het begin van de wereld loopt God met Adam en 

Eva door de tuin, maar er staat niet bij hoe God eruitziet. 

Abraham krijgt bezoek van drie mannen, en later lees je dat één van 

die mannen God was. 

Ook Mozes ontmoet God: eerst in een brandende doornstruik en later 

in een wolk. 

Aan Elia laat God zich op een onverwachte manier zien: niet als een 

indrukwekkende natuurverschijning, maar juist in de stilte.
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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 

-  Waarom gaat Elia onder een struik liggen slapen?

-  Ben jij ook weleens zo moe geweest dat je het gevoel had dat je niks 

meer kon? Wanneer was dat?

-  Door wie wordt Elia wakker gemaakt? En wat heeft de engel bij zich?

-  Waarom wil de engel graag dat Elia eet en drinkt?

-  Willen ze bij jou thuis ook graag dat je gezond eet en drinkt? Van welk 

soort eten voel jij je echt gezond of sterk?

-  Na het eten en drinken voelt Elia zich weer sterk. Wat gaat hij doen?

6-8 jaar 

- Wat zou jij doen als je zo’n brief van Izebel kreeg?

8-12 jaar 

-  Naar welke berg gaat Elia? Welke belangrijke persoon was eerder ook 

op deze berg? Weet je nog waarom die persoon daar toen was? 

-  Op welk moment vind je het fijn als er geluiden om je heen zijn? Op welk 

moment vind je het fijn als het stil is?

-  Bij welk geluid ontmoet Elia God en praten ze met elkaar?

-  Zou God nu ook nog te horen zijn? Zou Hij meer in de stilte te horen zijn, 

of juist in geluiden? 

-  Kun je het weten als God tegen je spreekt? Hoe?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Elia man van God (Elly & 

Rikkert), Ik wil even bij U komen (Marcel 

Zimmer), Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn (Elly 

& Rikkert), Ik ben (Marcel Zimmer).
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Eet wat brood

Een engel maakt Elia wakker. Hij heeft vers brood voor hem 

klaargemaakt. Elia ziet het brood en eet het op. De kinderen 

maken hun eigen boterham.

Wat heb je nodig?
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

Aan de slag:
-  De kinderen knippen of prikken de boterham uit.

-  Ze plakken de boterham in hun bordje.

-  Ze gaan de boterham beleggen met iets wat ze 

zelf lekker vinden: bijvoorbeeld geel foam voor 

kaas, bruin vilt voor pindakaas of chocopasta, 

en een rondje boterhamworst van roze papier. 

Jam kan ook van gekleurd papier worden 

gemaakt.  Schuddebuikjes kunnen ze maken van 

gescheurd papier, van wol kan hagelslag worden 

geknipt. 

4-8 jaar 

Drink wat water

Een engel maakt Elia wakker. Hij heeft een kruik met water 

klaargezet. Elia ziet het water en drinkt ervan. De kinderen 

maken hun eigen waterflesje.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een waterflesje zonder etiket

-   het werkblad

En verder:

-   viltstiften, bij voorkeur watervast

-   scharen

-   lijm

-   eventueel chenilledraad

Aan de slag:
-  De kinderen schrijven hun naam op het etiket.

-  Ze kleuren de tekening.

-  De kinderen knippen het etiket uit.

-  Ze plakken het op het flesje.

-  Is er chenilledraad? De kinderen draaien een stuk chenilledraad 

om de hals van de fles en maken van de rest van de draad een 

lusje. Ze kunnen het flesje nu aan hun riem hangen. 

Varianten:
-  De kinderen versieren hun flesje met foamstickers en 

watervaste stiften. Het etiket is dan niet nodig.

-  De kinderen maken een eigen etiket, versieren dit en plakken 

het op hun flesje.

Tips
- Heb je niet zoveel tijd? Knip de boterhammen voor de kinderen van tevoren uit.- Heb je geen materialen voor de boterham? De kinderen kunnen hun eigen boterham versieren met kleurpotloden.

- Gezellig als er tijdens het knutselen wat Turks brood of crackers voor de 
kinderen zijn.
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Elia ontmoet God

4-8 jaar 

Nieuwe-kracht-tikkertje

De engel zegt tegen Elia dat hij moet opstaan 

en iets moet gaan eten. Hierdoor krijgt Elia 

nieuwe kracht. 

Aan de slag:
-  Eén van de kinderen is de tikker. 

-  Een ander kind is de engel. Dit kind staat aan de kant. 

-  Is een kind getikt, dan gaat het op de grond liggen. 

-  Raakt de engel het kind aan, dan krijgt het 

kind nieuwe kracht: het staat op en 

mag weer met het spel meedoen.

8-12 jaar 

Stilte-na-de-storm-puzzel

De kinderen verwerken de natuurverschijnselen 

die Elia hoort en ziet in deze puzzel. Als ze de 

puzzel goed oplossen, lezen ze wat er in het 

suizen van de stilte gebeurt. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen

Aan de slag:
-  De kinderen maken de puzzel. 

-  De oplossing luidt: ontmoeting.

-  Om samen nog kort over door te denken: 

Kunnen wij ook een ontmoeting met God 

hebben? Op welke manier zou dat kunnen?

Tip
Is er te weinig ruimte voor 

een tikspel? Je kunt kiezen voor 

een estafette waarbij de kinderen 

moeten gaan liggen, opstaan, en 

water en brood pakken. Bij de 

estafette heb je (een flesje) 

water en brood (stukjes 

Turks brood) nodig. 



Plaats het midden van het
touw achter je hoofd.

1
Trek het touwtje over je oren.
Het touw moet langs de opening

van je beide oren lopen.

2
Houd de uiteinden van het

touw voor je gezicht.

3
Ga met je vinger langs het koordje.

Hoor je het geluid?

4

Wat heb je nodig?
* Een touwtje van 1 meter

Dit geluid is
zo stil dat niemand

anders in jouw buurt
het zal kunnen

horen.
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Elia ontmoet God

8-12 jaar 

Het geluid van de stilte

Elia hoort het suizen van de stilte. In die 

stilte spreekt God. Hij hoort in de stilte wat 

anderen niet kunnen horen. Welk geluid horen 

de kinderen dat anderen niet kunnen horen?

Wat heb je nodig?
Per kind of groep:

-   een touwtje van 1 meter

Aan de slag:
-  Plaats het midden van het touw achter je hoofd. 

-  Trek het touwtje over je oren. Het touw moet 

langs de opening van je beide oren lopen.

-  Houd de uiteinden van het touw voor je gezicht. 

-  Ga met je vinger langs het koordje. 

-  Hoor je het geluid? Dit geluid is zo stil dat 

niemand anders in jouw buurt 

het zal kunnen horen. 

Tip
In de Samenleesbijbel 
op bladzijde 664-667 

vind je nog meer 
ideeën.

Tip
Je kunt het geluid 

veranderen door het 

touwtje strakker te 

trekken of iets te 

laten vieren. 

8-12 jaar 

Sprekende stilte

Elia hoort het suizen van de stilte. 

Daarin spreekt God.

Kunnen de kinderen in stilte 

spreken? 

Wat heb je nodig?
-   het werkblad

- een schaar

Vooraf:

Knip de kaartjes uit het werkblad.

Aan de slag:
-  Leg de stapel kaartjes omgekeerd 

op tafel.

-  Eén kind pakt het bovenste 

kaartje en leest voor zichzelf 

wat er staat.

-  Het kind spreekt dit woord 

of deze zin voor de groep 

uit zonder geluid, alleen 

door de mond te bewegen. 

-  Kunnen de kinderen 

raden (liplezen) wat 

er wordt gezegd? 

-  Wat hebben 

de woorden 

met het 

bijbelverhaal 

te maken?

Tips
- Heb je een 

grote groep? Print het 
werkblad vaker uit en maak 

verschillende groepjes.  
- Zijn deze zinnen te moeilijk 

voor jouw groep, laat de 
kinderen er dan gebaren 

bij maken.



12
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

1 Koningen 19:1-16 | Elia ontmoet God

Elia ontmoet God

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

Werkblad 4-8 jaar: Leontine Gaassenbeek

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

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 hier 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

Tips
- Ga in een kring 

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen 

uit.



NBG/Bijbel Basics | Elia ontmoet God | Kaartjes (4-8 jaar) 



Elia ontmoet God | 1 Koningen 19:1-16
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Elia ontmoet God
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Elia eet brood en krijgt kracht. Elia eet brood en krijgt kracht.
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Elia ontmoet God

1 Koningen 19:1-16 | Elia ontmoet God
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Plaats het midden van het
touw achter je hoofd.

1
Trek het touwtje over je oren.
Het touw moet langs de opening

van je beide oren lopen.

2
Houd de uiteinden van het

touw voor je gezicht.

3
Ga met je vinger langs het koordje.

Hoor je het geluid?

4

Wat heb je nodig?
* Een touwtje van 1 meter

Dit geluid is
zo stil dat niemand

anders in jouw buurt
het zal kunnen

horen.
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HET GELUID 

VAN DE STILTE

Elia hoort het suizen van de 

stilte. In die stilte spreekt 

God. Hij hoort in de stilte 

wat anderen niet kunnen 

horen. Welk geluid hoor je 

in dit proefje dat anderen 

niet kunnen horen? 

HOREB

Horeb is een andere naam voor de berg Sinai. Ook in andere 

belangrijke bijbelverhalen speelt deze berg een rol. Mozes ontmoet 

God bij de Horeb in een brandende doornstruik, en de Israëlieten 

krijgen er water uit een rots te drinken. Het is op deze berg 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. 

GOD ONTMOETEN

In de Bijbel lezen we vaak over God die tot mensen 

spreekt. Maar er zijn maar weinig verhalen over 

mensen die God ook echt zien. 

In het verhaal over het begin van de wereld loopt 

God met Adam en Eva door de tuin, maar er staat 

niet bij hoe God eruitziet. 

Abraham krijgt bezoek van drie mannen, en later 

lees je dat één van die mannen God was. 

Ook Mozes ontmoet God: eerst in een brandende 

doornstruik en later in een wolk. 

Aan Elia laat God zich op een onverwachte 

manier zien: niet als een indrukwekkende 

natuurverschijning, maar juist in de stilte.

Na het vuur klonk 
er alleen het zachte 
suizen van de stilte. 

Toen Elia dat hoorde, 
deed hij zijn mantel 

voor zijn gezicht.

1 Koningen 19:12-13
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1 Koningen 19:1-16 | Elia ontmoet God

STILTE-NA-DE-STORM-PUZZEL

Elia hoort het suizen van de stilte. In die stilte spreekt 

God. Hij hoort in de stilte wat anderen niet kunnen horen. 

Welk geluid hoor je in dit proefje dat anderen niet kunnen 

horen? 

1.  Elia vlucht weg voor koningin Izebel. Hij gaat naar de 

……. (1 Koningen 19:3-4).

2.  Als hij daar is, gaat hij onder een ……. zitten (1 Koningen 19:4).

3.  Een engel geeft hem brood en ……. (1 Koningen 19:6).

4.  De Heer vraagt Elia naar buiten te gaan.  

Buiten begint er een zware  ..…. (1 Koningen 19:11).

5.  Hierna komt er een ……. (1 Koningen 19:11).

6.  Als derde ziet Elia een ……… (1 Koningen 19:13).

7.  en slotte klinkt er alleen het zachte suizen van de ………  

(1 Koningen 19:13).

8.  Als Elia dat hoort, doet hij zijn ……. voor zijn gezicht  

(1 Koningen 19:13).

WAT GEBEURT ER ALS ELIA HET ZACHTE SUIZEN VAN DE STILTE HOORT? 

OPLOSSING:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

8

3

5

3

6

1

8

9

10

4

7

1 4

2

67
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Werkblad (8-12 jaar) - Sprekende stilte
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1 Koningen 19:1-16 | Elia ontmoet God

VUUR BROOD EN WATER.

AARDBEVING ELIA IS IN DE WOESTIJN.

STORM ELIA VOELT ZICH ALLEEN.

STILTE GOD PRAAT MET ELIA.

MANTEL ELIA HOORT EEN STEM.


