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Voor de kinderdienst (4-12 jaar) op 24 januari 2021 

We hebben weer een nieuw Godly Play verhaal voor jullie, over de profeet Elia. Het is een 

verhaal in twee delen, vandaag deel I en volgende week deel II. We kunnen het verhaal niet 

voor jullie spelen in onze Godly Play ruimte (je weet wel waarom   ), maar in de opdracht 

na het verhaal dagen we jullie uit om daar zelf iets aan te doen ☺.   

Voordat het verhaal begint, eerst iets over Profeten… wat zijn dat voor mensen? Stel die 

vraag eens aan je ouders/opa/oma. Als ze het niet weten, laat ze dan dit stukje lezen:  

Profeten zijn geen waarzeggers of toekomstvoorspellers. Het zijn mensen die soms dicht bij 

God komen en God dicht bij hen. In de Bijbelverhalen komen we verschillende soorten 

profeten tegen. Sommigen leefden alleen, anderen werkten dicht bij een koning. Sommige 

Bijbelboeken hebben de naam van een Profeet gekregen. Verhalen over de profeten Elia, 

Elisa en Natan vinden we in de Bijbelboeken Samuël en Koningen. 

DEEL I: Elia en koning Achab en koningin Izebel. 

Vaak verbergt een mens zich voor God. Dan doet ’ie alsof 

God er niet is. Maar soms komen mensen zo dicht bij God en 

God zo dicht bij hen, dat ze weten wat God wil. Dan kunnen 

mensen een Profeet worden, die laat zien wat Gods 

bedoelingen zijn. Zo wijzen ze andere mensen de weg. Koning 

Achab en Koningin Izebel zijn woedend op Elia. Waarom? Elia 

wijst hen steeds op de Tien Woorden die de mensen van God 

hebben gekregen. Daar hebben ze nou net geen zin in, ze 

vinden de Baälgoden veel aantrekkelijker. 

Elia moet vluchten en verstopt zich in de woestijn. ’s Nachts 

is het koud in de woestijn, gelukkig heeft Elia een grote jas 

van kameelhaar. Hij verstopt zich in een grot bij een beekje.  

In de woestijn vind je bijna geen eten, maar de raven 

brengen Elia elke dag kleine hapjes, zodat hij niet doodgaat 

van de honger. Overdag is het heet en droog in de woestijn. 

Het beekje droogt langzaam op en dan heeft Elia niets meer 

te drinken.  
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Dan gaat hij op zoek naar water. Hij komt bij de stad 

Sarefat, vlakbij Sidon. Daar ziet hij een vrouw die houtjes 

zoekt om een vuurtje te maken. 

‘Heeft u wat water voor me?’, vraagt Elia. Ze loopt naar huis 

om water te halen. ‘Heeft u misschien ook iets te eten voor 

me?’ roept Elia. Ze draait zich om: ‘ik kan nog één broodje 

bakken, maar dan is alles wat we in huis hebben op.’ ‘Maakt u 

zich geen zorgen’, zegt Elia.  

Van het laatste restje meel dat zij heeft, bakt ze één koek 

voor Elia en één voor haar zoontje.  

‘U kunt hier logeren, maar morgen kan ik u niets meer te 

eten geven. We hebben niets meer.’ 

‘Maakt u zich geen zorgen’, zegt Elia. 

‘Mamma’, roept het zoontje van de vrouw de volgende 

ochtend, ‘er zit weer meel in de pot en olie in de kruik!’ Hij 

danst van blijdschap: ‘Nu hebben we weer te eten’.  

Elke dag bakt de vrouw brood voor hen. De pot met meel en 

de kruik met olie raken niet leeg.  

 

De vrouw heeft gehoord dat de soldaten van koning Achab 

op zoek zijn naar Elia. Elia is bang en vlucht weer de 

woestijn in. Hij gaat onder een braamstruik liggen en moet 

heel hard huilen. ‘Wat ben ik voor een Profeet? Niemand 

luistert naar me en de meeste mensen zijn God helemaal 

vergeten, ze lopen achter de Baälgoden aan, net als koning 

Achab en Koningin Izebel. ‘ 
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Maar God is dichtbij Elia en zorgt voor hem. Elke dag vindt 

Elia een platte koek om te eten en helder water om te 

drinken. 40 dagen en 40 nachten loopt Elia door de woestijn. 

Dan komt hij bij de berg Horeb. 

Dat is de berg waar Mozes de Tien Woorden van God 

gekregen heeft. Het begint verschrikkelijk te donderen en 

te bliksemen. Elia kruipt in een rotsspleet en roept: ‘Bent U 

daar God?’ 

Stilte…  

Het begint hard te stormen en Elia roept: ‘Bent U daar God?’ 

Stilte… 

Elia kruipt uit de rotsspleet naar buiten. Het blijft 

verpletterend stil. In die stilte voelt hij een heel zacht 

briesje, een zuchtje wind. Dan voelt hij dat God dicht bij 

hem is. Nu weet Elia wat hij moet doen: hij moet terug naar 

het land van Koning Achab om te zorgen dat de mensen God 

en de Tien Woorden niet vergeten. 

 

Vragen bij Elia deel I:  

• Soms zegt iemand iets tegen je, dat je liever niet wilt horen. Heb jij dat ook wel eens? Wat 

doe jij dan? 

• Verstop jij je wel eens, als je bang bent? Wat gebeurt er dan? 

• Heb jij je wel eens dichtbij God gevoeld? Waar was dat? 

• Denk je dat je in jouw leven wel eens een Profeet hebt ontmoet?  

Opdracht 1.  

Heb jij wel eens iemand gezien met een jas van kameelhaar? Probeer zo’n jas te tekenen of 

te maken van stof (het hoeft geen echt kameelhaar te zijn ; ) 

Opdracht 2. 

Kijk naar het plaatje van de raaf op de volgende bladzijde. Wat valt je op? Weet je wat voor 

geluid een raaf maakt? Er bestaan veel uitdrukkingen over raven, hieronder noemen we er 

een paar: 
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• Een raaf broedt geen kanarievogel. 

• Een witte raaf. 

• Hij steelt als een raaf. 

• De raven zullen je geen brood brengen. 

Misschien weet iemand in jouw omgeving wat deze uitdrukkingen betekenen. Je kunt het 

ook opzoeken. Of gewoon afwachten, want volgende week sturen we je het antwoord. 

Opdracht 3.   

Stel je voor: jij wilt dit Godly Play verhaal vertellen in de kerk, maar de kerk is dicht. Wat kan je 

doen? Een filmpje maken misschien … Zou jij van dit verhaal een filmpje voor ons kunnen 

maken? Een ‘stop motions’ filmpje is ook leuk (op www.kidsweek.nl zie je hoe je dit kunt 

maken). Of een podcast. We zijn heel benieuwd. Vooral hoe je die stilte in het verhaal laat 

klinken en dat zachte briesje… Je mag het helemaal zelf verzinnen, als het maar een kort 

filmpje is (max. 5 minuten). 

Stuur je filmpje vóór 7 februari 2021via de mail of de What’s App naar:  

- Yna Visser: yna.visser@ziggo.nl of 06 11598399 

- Inge van Rijn inge@schrijvendepedagoog.nl of 06 30504238 

 

Vermeld duidelijk je naam en leeftijd bij je inzending. Je mag het natuurlijk ook samen met 

iemand doen. 

We gaan jullie werk bekijken en beluisteren., we zijn heel benieuwd! 

In de dienst van  14 februari hoor je wat we van jouw inzending vonden en wat wij ervan 

geleerd hebben.  

 

http://www.kidsweek.nl/
mailto:yna.visser@ziggo.nl
mailto:inge@schrijvendepedagoog.nl
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