
 
 
 

 
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. 
 
Gebed: 
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.   



Verhaal 4-8 jaar: 
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 
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!  
  



Verhaal 8-12 jaar: 
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.’  
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.  



Om over te praten 
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?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

  



  



 


