
 
 

 
Het raakt niet leeg  
De kinderen horen het verhaal van een weduwe uit het stadje Sarefat. Ze kan nog één schamele 
maaltijd klaarmaken voor haar en haar zoon voordat ze van de honger zullen sterven. De profeet Elia 
zegt tegen haar dat er voor haar steeds olie en meel zullen zijn.  
 
Gebed: 
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.   



Verhaal 4-12 jaar: 
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?’ 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!  



Verhaal 8-12 jaar: 

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. 
  



Om over te praten 
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?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



  



 


