Voorbereiding

Elisa volgt Elia op
1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG
Deze zondag is de eerste van een blok met twee
verhalen over de profeet Elisa. Elisa is de opvolger
van Elia als belangrijkste profeet van het noordelijke
rijk Israël. Net als Elia roept hij de mensen op om
alleen God te dienen en doet hij verschillende
wonderen.
Op deze zondag staat 2 Koningen 2:1-14 centraal: Elia
wordt in een vurige wagen meegenomen naar de
hemel, en zijn kracht gaat over op Elisa.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Elia
die in een wagen van vuur meegenomen wordt naar
de hemel.
Voor de kinderen van 8-12 jaar
richten we ons op Elisa die de kracht
van Elia ontvangt.

2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST
In Bijbel Basics Zondag 153-155 hebben we gelezen over Elia die tijdens
een hongersnood zorgt dat een weduwe te eten heeft en door middel van
een concurrentiestrijd met de priesters van Baäl laat zien dat de God van Israël de enige
echte God is. Daarna heeft Elia een bijzondere ontmoeting met God, juist op het moment
dat hij helemaal is moegestreden (1 Koningen 17-19). Aan het eind van dat laatste verhaal
kreeg Elia de opdracht om Elisa aan te wijzen als zijn opvolger. Elisa is op dat moment aan
het werk op het land, maar hij verbrandt zijn ploegen en gaat met Elia mee (1 Koningen
19:19-21). Na dit verhaal volgen verschillende verhalen tot en met de dood van Achab en
zijn zoon Achazja. Het verhaal van vandaag volgt op het verhaal van de dood van Achazja.
Elisa is dan al een paar jaar met Elia opgetrokken. Nu wordt het tijd voor hem om het stokje
over te nemen.
In latere bijbelteksten blijft Elia een speciale plek innemen. Volgens Maleachi 3:22-24
stuurt God Elia aan het einde van de tijd naar de mensen om ze te waarschuwen voor
de Dag van de Heer, de dag waarop God zijn oordeel uitspreekt over de wereld. Jezus
noemt Johannes de Doper ‘de nieuwe Elia’, omdat ook Johannes mensen op een krachtige
manier oproept om zich te bekeren (Matteüs 11:12-14). In Matteüs 17:1-8, Marcus 9:2-13 en
Lucas 9:28-36 lezen we hoe Jezus op een berg met Mozes en Elia praat, terwijl een stem
uit de hemel hem ‘mijn geliefde Zoon’ noemt.
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3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST
Het verhaal van vandaag is het enige
verhaal uit het Oude Testament waarin
een profeet zijn ambt overdraagt aan
een opvolger. De manier waarop dat
gebeurt, maakt duidelijk dat het hierbij
niet om een beroep in de gewone zin
van het woord gaat. Er waren in die tijd
wel professionele profeten, die vaak
ook bepaalde technieken gebruikten
om zich open te stellen voor Gods geest
(lees bijvoorbeeld 2 Koningen 3:15).
Maar Elia weet als geen ander dat zijn
kracht om de toekomst te voorzeggen
en wonderen te doen van God komt, en
dat hij daar niet zelf over kan beschikken.
Dat blijkt ook uit zijn reactie als Elisa aan
hem vraagt om in zijn kracht te mogen
delen: alleen als Elisa zal zien hoe Elia
weggenomen wordt, zal Elisa die kracht
van God ontvangen.
Dat gebeurt inderdaad: Elisa is er getuige
van hoe Elia wordt meegenomen naar de

hemel: in een vurige wagen
en een stormwind. Aan de
ene kant doet dit beeld
denken aan oorlog, en
kun je Elia zien als strijder
voor God. Aan de andere kant wordt
stormwind in het Oude Testament vaak
in verband gebracht met Gods oordeel
(bijvoorbeeld in Ezechiël 1:4, 13:13 en
Zacharia 7:14). Ook dit heeft te maken
met de rol van Elia, die regelmatig fel
tekeerging tegen de mensen om hen zo
weer bij God terug te brengen.
In de loop van het verhaal zien we Elisa
een ontwikkeling doormaken. Aan het
begin is hij de helper van Elia, die er niets
van wil weten dat zijn meester hem alleen
zal achterlaten. Aan het einde blijkt God
hem net zo bij te staan als Elia, waardoor
ook Elisa wonderen kan doen en op een
krachtige manier kan optreden als de
Israëlieten hun God weer eens vergeten.
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4. UIT DE BIJBEL

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van 2 Koningen 2:11.

4-12 jaar
In de kerkdienst
-	een lege ballon
- een heliumballon
4-6 jaar
Om te doen: Elisa ziet het voor zich
Per kind:
- het werkblad

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met
de tekst van 2 Koningen 2:14.

En verder:
- kleurpotloden
-	scharen of priklappen en
prikpennen
- lijm
4-8 jaar
Om te doen: Omhoog in een
stormwind
Per kind:
- 	een plastic flesje
- 	één plaatje van het werkblad op
karton of stevig papier
- een cadeaulint

En verder:
- 	oranje, gele, en rode kraaltjes,
lovertjes en glitters
- kleurpotloden of viltstiften
- scharen
- lijm
- sterke tape
- een perforator
- water
6-8 jaar
Om te doen: Mantelzorg
Per kind:
- het werkblad
- een pen
- een gekleurd potlood

Om te doen:
Elia en Elisa
Per team:
- 	een jas met een rits
- 	een papiertje met ‘Elia’ en een
papiertje met ‘Elisa’
En verder:
- 	het werkblad met de vragen
- 	eventueel per team een sjaal en
een paar handschoenen
Om te doen: Krachtmeting
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen

En verder:
- eventueel kleurpotloden
8-12 jaar
Om te beginnen
-	een bal, eventueel twee ballen

Om te doen: De kracht van Elia
- 	een reep Toblerone (chocolade)
- 	een lange houten liniaal
- 	een dik boek
- 	een tafel

Bijbeltekst
- een bijbel
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In de kerkdienst
6. MOMENT MET DE KINDEREN
IN DE DIENST
Elisa volgt Elia op
Elia en Elisa zijn allebei profeet. Elisa trekt al een paar jaar met Elia
op. Hij gaat het stokje van Elia overnemen. Elisa is er getuige van
hoe Elia wordt meegenomen naar de hemel: in een vurige wagen
en een stormwind.
Wat heb je nodig?
- een lege ballon
- een heliumballon
Aan de slag:
- Laat de kinderen de twee ballonnen zien.
- De met helium gevulde ballon staat voor de profeet Elia, de lege
ballon voor de profeet Elisa.
- Vertel de kinderen dat er iets ingrijpends
gebeurt in het leven van de twee mannen.
- Wat gebeurt er met Elia? Laat de
heliumballon los.
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In de kinderdienst
7. OM TE BEGINNEN
4-8 jaar
Eerst samen, dan alleen
Elia en Elisa trekken een paar jaar met elkaar op.
Daarna gaat Elia naar de hemel, en gaat Elisa –
in de kracht van Elia – verder als profeet.
De kinderen beginnen in tweetallen en gaan
daarna alleen verder.
Aan de slag:
- Verdeel de kinderen in tweetallen.
- De tweetallen geven elkaar een hand.
- Ze hinkelen naar de overkant van de ruimte
zonder elkaars hand los te laten.
- Als ze aan de overkant zijn, hinkelen ze alleen
weer terug.

T ip

Heb je een grote
n twee
groep? Gebruik da
het
ballen tegelijk voor
en in
spel. De ballen word
ng
tegengestelde richti
doorgegeven.

8-12 jaar
Krachtig doorgeven
Elia geeft de kracht, die hij van God heeft
ontvangen, door aan zijn opvolger Elisa.
De kinderen geven elkaar een bal door.
Wat heb je nodig?
- een bal, eventueel twee ballen
Aan de slag:
-D
 e kinderen zitten in een cirkel op de grond.
-Z
 e houden hun benen gestrekt voor zich met
de hielen op de grond.
-D
 e kinderen zetten hun handen achter zich en
steunen daarmee op de grond.
-D
 e kinderen moeten de bal doorgeven van
schoot tot schoot, waarbij ze hun voeten en
handen op dezelfde plek houden.
-H
 ebben ze hiervoor voldoende kracht en
inzicht? Als de bal stil komt te liggen bij hun
enkels, kunnen de kinderen dan iets verzinnen
om de bal weer in beweging te krijgen?
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9. BIJBELVERHAAL

8. GEBED ALS DE
KINDERDIENST BEGINT
Trouwe God,
Dank U wel als we iemand kennen
die we kunnen vertrouwen.
Iemand die ons helpt én iets leert.
Iemand die ons het gevoel geeft
dat we samen sterk zijn.
Voor Elisa is Elia zo iemand.
Met Elia erbij voelt Elisa zich sterk.
Elia is zijn grote voorbeeld.
Maar dan gaat Elia weg.
Daardoor wordt Elisa bang en verdrietig.
Hoe kan hij het werk van God doen zonder Elia?!
In het verhaal horen we dat U Elisa niet in de steek laat.
U geeft hem dezelfde moed en kracht als Elia.
Dank U wel dat we moeilijke dingen niet
alleen hoeven doen!
Amen.
T ip
Ga in een kring
zitten voor dit gebe
d. Je
kunt een kaars aans
teken,
of de kaars die je
meeneemt uit de die
nst
in het midden
zetten.

‘Elisa,’ zegt Elia, ‘Ik ga vandaag naar Jericho en
jij moet hier blijven.’
‘Nee,’ zegt Elisa vastbesloten en hij rent achter
Elia aan. ‘Ik ga met u mee!’
Als ze in de buurt van de stad Jericho zijn,
komen er profeten op Elisa af.
‘Heb je het al gehoord, Elisa? Elia gaat weg
vandaag. Hij gaat naar God.’
‘Ik weet het!’ zegt Elisa ‘Sst! Ik wil het er niet
over hebben.’ Hij kijkt naar de grond en loopt
snel verder. Hij wordt steeds verdrietiger. Gaat
het echt gebeuren?

4-8 jaar
Bij 2 Koningen 2:1-14
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.

‘Elisa,’ zegt Elia ‘Nu ga ik naar de overkant van
de rivier de Jordaan. Jij kunt niet mee.’
‘Ik laat u niet gaan!’ zegt Elisa. Elia kijkt hem
even rustig aan. Hij zegt niks. Hij doet zijn
mantel uit, hij rolt hem op en slaat ermee op
het water van de rivier. Meteen komt er een
weg door de rivier waar Elia en Elisa overheen
kunnen lopen zonder nat te worden.
Elia en Elisa
Elisa werkt voor Elia, de grote profeet, de
boodschapper van God. Elisa houdt van Elia.
Hij heeft al zoveel van hem geleerd. Maar
vandaag gaat Elia weg, voor altijd. Elisa is
bang en verdrietig. Als Elia weggaat, is hij
helemaal alleen. Dan moet hij de nieuwe
profeet van God worden. Maar kan hij dat wel?

‘Elisa,’ zegt Elia ‘Ik ga nu echt weg. Ik ga mee
met God en jij kunt niet mee. Als je nog iets aan
me wilt vragen, dan moet je het nu doen.’
‘Alstublieft,’ zegt Elisa ‘Geef me uw kracht. Dan
word ik net zo’n sterke profeet als u.’
Elia kijkt Elisa nog een laatste keer aan. Hij
schudt zijn hoofd en zegt:
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‘Dat kan alleen God aan je geven, Elisa.
Als je ziet hoe ik met God meega, dan zal
God je de kracht geven en anders niet.’
En dan ineens gaat het heel snel. Er rijdt
een wagen tussen hen in met paarden
ervoor. Maar het is geen gewone wagen.
De wagen is helemaal gemaakt van vuur,
en de paarden ook. Elisa schrikt, hij strekt
zijn arm uit naar Elia. Maar hij kan niet meer
bij hem komen. Elia zit al in de wagen. Het
begint te stormen. De paarden rijden met
Elia omhoog, de lucht in.
‘Elia, vader!’ schreeuwt Elisa ‘Vader!
U bent de enige die Israël kan
beschermen!’ Maar Elia is al verdwenen.
Elisa is verdrietig. Zo verdrietig dat hij
zijn kleren in stukken scheurt. Wat moet
hij zonder Elia? Hij huilt, maar dan… dan
ziet hij iets op de grond liggen. Het is de
mantel van Elia.
Elisa raapt de mantel op en hij loopt naar
de rivier. Het pad in de rivier is weer
verdwenen. Elisa slaat op de rivier met
de mantel, net zoals Elia dat had gedaan,
en hij roept: ‘Waar bent u God? Waar is
de God van Elia?’
Kijk nou eens! Het water gaat aan de kant.

Er komt weer een pad in de rivier, net als
bij Elia. God heeft zijn kracht aan Elisa
gegeven! Hij loopt terug over het pad door
de rivier. Elisa mist Elia nog wel, maar hij is
nu echt de nieuwe profeet van Israël!
8-12 jaar
2 Koningen 2:1-14

De Heer neemt Elia mee
Elisa laat Elia niet alleen
Op een dag liep E
 liade stad Gilgal uit,
samen met zijn helper E
 lisa. Het was
de dag waarop de Heer E
 liain een
stormwind mee zou nemen naar de
hemel.
Eliazei tegen E
 lisa: ‘De Heer wil dat ik
naar B
 etelga, maar jij moet hier blijven.’ 
Elisaantwoordde: ‘Ik laat u niet alleen
gaan! Dat is zo zeker als u leeft, en zo
zeker als de Heer leeft.’ Toen gingen ze
samen naar de stad B
 etel.
De profetendie in B
 etelwoonden,
kwamen E
 lisategemoet. Ze zeiden
tegen hem: ‘Weet je wel dat de
Heer vandaag je meester van je
zal wegnemen?’ ‘Ja, dat weet ik,’
antwoordde E
 lisa. ‘Praat daar maar niet
over.’
Daarna zei E
 liategen E
 lisa: ‘Nu wil de
Heer dat ik naar J erichoga. Maar jij
moet hier in B
 etelblijven, E
 lisa.’ Elisa

antwoordde: ‘Ik laat u niet alleen gaan!
Dat is zo zeker als u leeft, en zo zeker
als de Heer leeft.’ Toen gingen ze samen
naar de stad J ericho.
De p
 rofetendie in Jerichowoonden,
kwamen naar E
 lisatoe. Ze zeiden tegen
hem: ‘Weet je wel dat de Heer vandaag
je meester van je zal wegnemen?’ ‘Ja,
dat weet ik,’ antwoordde Elisa. ‘Praat
daar maar niet over.’
Daarna zei E
 liategen Elisa: ‘Nu wil de
Heer dat ik naar de J ordaanga. Maar
jij moet hier in J erichoblijven.’ Elisa
antwoordde: ‘Ik laat u niet alleen gaan!
Dat is zo zeker als u leeft, en zo zeker
als de Heer leeft.’ Toen gingen ze samen
verder.
Elia neemt afscheid van Elisa
Toen Elia en Elisa bij de Jordaan
aankwamen, bleven ze daar staan. Vijftig 
profetenuit Jerichowaren hen gevolgd.
Die bleven op een afstand staan kijken
wat er zou gebeuren.
Eliadeed zijn m
 anteluit, rolde hem
op en sloeg ermee op het water. Toen
stroomde het water opzij, zodat ze
samen de rivier konden oversteken
zonder nat te worden.
Aan de overkant zei E
 lia: ‘Elisa, de Heer
gaat me van je wegnemen. Is er nog iets

wat ik voor je kan doen? Dan moet je het
me nu vragen.’ Elisaantwoordde: ‘Geef
mij alstublieft de kracht die u van de
Heer gekregen hebt. Dan kan ik net zo’n
machtige profeetworden als u.’ Eliazei:
‘Je vraagt me iets wat ik je niet zelf kan
geven. Misschien zul je zien hoe ik van
je weggenomen word. Dan zul je krijgen
wat je vraagt, maar anders niet.’
Elia wordt meegenomen naar de hemel
Terwijl Eliaen Elisazo liepen te praten,
kwam er opeens een wagen van vuur
tussen hen in rijden. De wagen werd
getrokken door paarden van vuur. En op
die wagen ging Eliain een stormwind
omhoog naar de hemel. Elisazag het
gebeuren en schreeuwde: ‘Vader, vader!
U alleen kunt Israël beschermen!’ Dat
was de laatste keer dat Elisazijn meester
zag. Hij scheurdezijn klerenals teken
van verdriet.
De mantelvan Eliawas op de grond
gevallen. Elisaraapte die op, en liep
ermee terug naar de waterkant. Daar
bleef hij staan. Hij sloeg met de mantel
op het water, net zoals Eliadat gedaan
had. En hij riep: ‘Waar is de Heer, de
God van Elia?’ Toen stroomde het water
opnieuw opzij, zodat Elisaterug kon
lopen naar de andere kant van de rivier.
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10. OM TE WETEN

11. OM OVER TE PRATEN

Elisa
Elisa is de leerling en opvolger van de profeet Elia. Net
als Elia doet Elisa wonderen en geneest hij mensen. En
hij vertelt de mensen dat ze God moeten dienen. De
naam Elisa betekent: God heeft gered.
Elisa werkt bij zijn vader Safat op de boerderij, als Elia
langskomt. Je kunt het lezen in 1 Koningen 19:19-21.
Elisa is op dat moment op het land aan het ploegen.
Elia gooit zijn profetenmantel om hem heen als teken
dat Elisa hem moet volgen. Elisa verbrandt zijn ploeg
en laat alles achter. Zo wordt hij Elia’s dienaar.

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: ‘weetvragen’ en
‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het
verhaal. Over de denkvragen kun je met elkaar wat langer doorpraten. Op denkvragen zijn
er dus ook geen foute antwoorden!

Profeten
In de tijd van het Oude Testament waren er
verschillende soorten profeten. Elia werkt bijvoorbeeld
in z’n eentje. Elisa is een ander soort profeet dan Elia.
Hij geeft leiding aan een groep andere profeten. Deze
profeten woonden met hun gezinnen in groepen bij
elkaar. Er waren ook profeten die aan het hof van de
koning werkten en door de koning werden betaald.
Maar daar is de Bijbel vaak kritisch over. Zou een
profeet die door de koning betaald wordt, het wel
eerlijk durven zeggen als de koning iets verkeerd doet?

8-12 jaar
-	Waarom zou Elia steeds tegen Elisa zeggen dat hij niet verder met hem mee moet gaan?
- Waarom zou Elisa toch steeds meegaan?
- Waarom wil Elisa graag de kracht van Elia krijgen?
- Om wat voor soort kracht gaat het, denk je?
- Waar zou jij kracht voor willen krijgen?

4-8 jaar
-	Elia en Elisa zijn profeten. Weet jij wat een profeet is?
- Wat doet Elia met zijn mantel?
- Hoe gaat Elia naar de hemel?
- Wat doet Elisa met de mantel van Elia?
- Vind je het een blij verhaal of een verdrietig verhaal? Of misschien allebei?

12. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar ‘Geef mij kracht heel mijn leven, Heer’.
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13. OM TE DOEN
4-6 jaar
Elisa ziet het voor zich
Elisa ziet hoe Elia in een wagen van
vuur wordt meegenomen. Door de
puzzelstukjes in de plaat te passen,
zien de kinderen het ook.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
En verder:
- 	kleurpotloden
- 	scharen of priklappen en
prikpennen
- 	lijm

Aan de slag:
- De kinderen knippen of prikken de
strook met de vijf puzzelblokjes van
het werkblad.
- Ze knippen of prikken de vijf
puzzelblokjes uit.
- De kinderen plakken de
puzzelblokjes op de juiste plaats in
de tekening, zodat er een complete
tekening ontstaat.
- Ze kleuren de tekening in.

4-8 jaar
Omhoog in een stormwind
Elia wordt in een wagen van vuur met
paarden ervoor meegenomen naar de
hemel. De kinderen laten het stormen
voor Elia, waardoor hij omhoog wordt
gevoerd.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	een plastic flesje
- 	één plaatje van het werkblad op
karton of stevig papier
- 	een cadeaulint
En verder:
- 	oranje, gele, en rode kraaltjes,
lovertjes en glitters
- 	kleurpotloden of viltstiften
- 	scharen
- 	lijm
- 	sterke tape
- 	een perforator
- 	water

Aan de slag:
- De kinderen kleuren de kleine
tekening van Elia.
- Ze perforeren een gaatje linksboven
in het hoekje.*
- Ze halen het cadeaulint door het
geperforeerde gaatje en maken dat
vast door er een knoop in te leggen.*
- De kinderen gaan met een schaar
langs het cadeaulint, waardoor het
gaat krullen.*
- De kinderen vullen het flesje met
kraaltjes, lovertjes en glitters.
- De kinderen vullen het flesje voor
driekwart met water.
- Ze doen lijm aan de binnenkant van
de dop en draaien deze op het flesje.
- De kinderen wikkelen tape om de dop
van de fles.
- Ze bevestigen het cadeaulint om de
dop.*
- De kinderen kunnen een stormwind
maken door aan het
flesje te draaien.
Er ontstaat vuur
Ti p
en Elia wordt
Bij de
meegevoerd.
beschrijvingen met
een * hebben kleuters
extra ondersteuning
nodig.
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6-8 jaar
Mantelzorg
Elia gaat naar de hemel. Dan ziet
Elisa de mantel van Elia liggen.
De kinderen gaan op zoek naar de mantel.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen
- 	een gekleurd potlood
En verder:
- 	eventueel kleurpotloden
Aan de slag:
- De kinderen volgen
de aanwijzingen en
kleuren het vak waar
de mantel van Elisa ligt.
- De kinderen kleuren de
plaatjes.

Ti p

Je kunt het spel
uitbreiden door de
kinderen te vragen de
rivier over te steken do
or
bijvoorbeeld onder ee
n
tafel door te kruipen om
bij de leiding te
komen.

- Het eerste
kind trekt zo
snel mogelijk de
jas aan, en doet
de rits dicht.
- Het kind rent met het
papiertje naar iemand van de leiding.
- Het kind dat als eerste bij de leiding is en het
juiste antwoord op het papiertje heeft staan,
heeft voor het team een punt verdiend.
- Het kind doet de jas uit en legt het terug bij
zijn team.
- Bij het stellen van de volgende vraag, mag
in ieder team een ander kind de jas zo snel
mogelijk aantrekken en het papiertje met
het antwoord van het team bij de leiding
inleveren.
- Het team dat na alle vragen de meeste
punten heeft, is winnaar.

8-12 jaar
Elia en Elisa
Elia en Elisa trekken als profeten een paar
jaar met elkaar op. Elisa krijgt de mantel van
Elia en hij krijgt ook zijn kracht. De kinderen
krijgen vragen waarbij ze steeds moeten
kiezen tussen Elia en Elisa.
Wat heb je nodig?
Per team:
- 	een jas met een rits
- 	een papiertje met ‘Elia’ en een papiertje
met ‘Elisa’
En verder:
- 	het werkblad met de vragen
- 	eventueel per team een sjaal en een paar
handschoenen
Aan de slag:
- Verdeel de kinderen in teams van maximaal
vijf kinderen.
- Ieder team krijgt een jas.
- Stel de eerste vraag van het werkblad.
- Het team overlegt of het antwoord Elia of
Elisa is en pakt het papiertje met de gekozen
naam.
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Elisa volgt Elia op
8-12 jaar
Krachtmeting
Elisa ontvangt de kracht van Elia. Die
kracht had Elia van God gekregen. In de
Bijbel gaat het vaker over kracht. De kinderen zoeken
bijbelteksten op over kracht.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen
Aan de slag:
- De kinderen maken de puzzel op het werkblad.
- De antwoorden zijn: 1. wonderen 2. eten 3. hart 4. benen
5. woorden 6. harp 7. Levieten 8. wijsheid 9. golven 10.
honing 11. moed.
- Bij juiste invulling vinden ze de betekenis van de naam
van Elia. De oplossing luidt: De Heer is God.

8-12 jaar
De kracht van Elia
Elia heeft kracht van God ontvangen. Elisa wil de
kracht die Elia heeft gekregen, ook graag krijgen.
Nadat Elisa heeft gezien hoe Elia naar de hemel
gaat, ontvangt hij de kracht van Elia. De kinderen
zien in het proefje de kracht van Elisa voordat
Elia is weggenomen, en de kracht van Elisa nadat
Elia naar de hemel is gegaan.
Wat heb je nodig?
-	een reep Toblerone (chocolade)
-	een lange houten liniaal
-	een dik boek
-	een tafel

Aan de slag:
- L eg de reep Toblerone op de tafel.
- L eg de liniaal boven op de reep, zodat de liniaal
een wip wordt.
- L eg het boek op de ene kant van de liniaal en
duw met je hand op de andere kant. Lukt het je
om het boek omhoog te krijgen?
-Schuif nu de reep Toblerone onder de liniaal
in de richting van het boek, tot de chocolade
naast het boek ligt. Lukt het je nu om het boek
omhoog te krijgen?
Uitleg
Als de reep Toblerone is verschoven in
de richting van het boek, gaat het veel
gemakkelijker om het boek omhoog te duwen.
De liniaal werkt als een hefboom. Hoe dichter het
gewicht bij het steunpunt is, hoe beter het werkt.

Wat heb je nodig?
* een reep Toblerone (chocolade)
* een lange houten liniaal * een dik boek * een tafel
1

2

3

4

Leg de reep Toblerone
op de tafel.

Leg de liniaal boven op de reep,
zodat je een wip hebt.

Leg het boek op de ene kant van de liniaal
en duw met je hand op de andere kant.

Schuif nu de Toblerone onder de liniaal in
de richting van het boek, tot de chocolade
naast het boek ligt.

Lukt het je om
het boek omhoog
te krijgen?

Lukt het je nu
om het boek omhoog
te krijgen?

Ti p

In de Samen
leesbijbel op
bladzijde 677-679
vind je nog meer
ideeën.
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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 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.’

Ti p

- Ga in een kring
staan en houd elkaars
handen vast.
- Laat drie kinderen elk
een zin uitspreken, of
spreek alles samen
uit.
COLOFON
Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap
Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal
Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut
Illustratie: NBG/Leontine Gaasenbeek
Werkblad 6-8 jaar: Linda Bikker
Werkbladen 4-6 jaar/4-8 jaar: Leontine Gaasenbeek
Strip: NBG/Bart den Heeten
Vormgeving: Frivista
DTP: Villa Grafica

Numeri 6:24-25
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MANTELZORG
Volg de aanwijzingen en vind
de mantel. Geef het vakje waar de
mantel ligt, een kleur.
De aanwijzingen:
1. 	Elisa begint bij de waterput in vak A4.
2. 	Hij gaat twee vakken naar het zuiden
langs de rivier.
3. 	Elisa loopt nu drie vakken naar het
westen.
4. 	Hij loopt twee vakken naar het zuiden
om de krokodil te ontwijken.
5. 	Elisa loopt nog drie vakken naar het
oosten. Hij bukt zich en vindt de mantel!
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Elisa volgt Elia op
Elisa sloeg met de mantel
op het water, net zoals 
Eliadat gedaan had.
En hij riep: ‘Waar is de
Heer, de God van E
 lia?’
Toen stroomde het water
opnieuw opzij, zodat Elisa
terug kon lopen naar de
andere kant van de rivier.
2 Koningen 2:14

PROFETEN

ELISA

In de tijd van het Oude Testament waren er
verschillende soorten profeten. Elia werkt bijvoorbeeld
in z’n eentje. Elisa is een ander soort profeet dan Elia.
Hij geeft leiding aan een groep andere profeten. Deze
profeten woonden met hun gezinnen in groepen bij
elkaar. Er waren ook profeten die aan het hof van de
koning werkten en door de koning werden betaald.
Maar daar is de Bijbel vaak kritisch over. Zou een
profeet die door de koning betaald wordt, het wel
eerlijk durven zeggen als de koning iets verkeerd doet?

Elisa is de leerling en opvolger van de profeet Elia. Net
als Elia doet Elisa wonderen en geneest hij mensen. En hij
vertelt de mensen dat ze God moeten dienen. De naam
Elisa betekent: God heeft gered.
Elisa werkt bij zijn vader Safat op de boerderij, als Elia
langskomt. Je kunt het lezen in 1 Koningen 19:19-21. Elisa
is op dat moment op het land aan het ploegen. Elia gooit
zijn profetenmantel om hem heen als teken dat Elisa
hem moet volgen. Elisa verbrandt zijn ploeg en laat alles
achter. Zo wordt hij Elia’s dienaar.

Wat heb je nodig?
* een reep Toblerone (chocolade)
* een lange houten liniaal * een dik boek * een tafel

DE KRACHT VAN ELIA
Elia heeft kracht van God
ontvangen. Elisa wil de kracht
die Elia heeft gekregen, ook
graag krijgen. Nadat Elisa
heeft gezien hoe Elia naar de
hemel gaat, ontvangt hij de
kracht van Elia.
In dit proefje zie je de kracht
van Elisa voordat Elia naar de
hemel gaat én zie je de kracht
van Elisa nadat Elia naar de
hemel gaat.

1

2

3

4

Leg de reep Toblerone
op de tafel.

Leg de liniaal boven op de reep,
zodat je een wip hebt.

Leg het boek op de ene kant van de liniaal
en duw met je hand op de andere kant.

Schuif nu de Toblerone onder de liniaal in
de richting van het boek, tot de chocolade
naast het boek ligt.

Lukt het je om
het boek omhoog
te krijgen?
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KRACHTMETING
Elisa ontvangt de kracht van
Elia. Die kracht had Elia van
God gekregen. In de Bijbel
gaat het vaker over kracht. In
deze opdracht ga je op zoek
naar bijbelteksten over kracht.
Aan de slag:
- Maak de puzzel.
- Als je de antwoorden juist
invult, vind je de betekenis
van de naam van Elia.

7	Mozes bidt om kracht voor mensen van een bepaalde stam. Voor
wie bidt hij?
	Je leest het in Deuteronomium 33:11.
	Noteer de vierde letter van het woord.
8	Waardoor krijg je volgens Spreuken alleen kracht?
	Je leest het in Spreuken 24:5.
	Noteer de derde letter van het woord.
9	Paulus lijdt schipbreuk. Door welke kracht breekt het achterste
deel van het schip in stukken?
	Je leest het in Handelingen 27:41.
	Noteer de eerste letter van het woord.
10	De soldaten mogen van Saul niet eten. Ze hebben geen kracht
meer door de honger. Jonatan heeft wel kracht. Wat heeft hij
gegeten waardoor hij weer kracht kreeg?
Je leest het in 1 Samuel 14:28-29.
	Noteer de tweede letter van het woord.
11	Paulus bidt dat God de gemeente kracht zal geven. Wat bidt
Paulus dat God ook zal geven?
	Je leest het in 2 Tessalonicenzen 2:16-17.
	Noteer de vierde letter van het woord.

1	God geeft de leerlingen kracht. Wat kunnen ze hierdoor doen?
Je leest het in Marcus 16:20.
Noteer de vierde letter van het woord.
2	Abraham krijgt drie mannen op bezoek. Wat geeft Abraham
waardoor ze weer kracht krijgen om verder te gaan?
	Je leest het in Genesis 18:5.
	Noteer de derde letter van het woord.
3	Mozes zegt tegen het volk dat ze van God moeten houden met al
hun kracht. Ook met hun hele ziel. Waarmee moeten ze als derde
van Hem houden?
	Je leest het in Deuteronomium 6:5.
	Noteer de eerste letter van het woord.
4	Petrus pakt een man die niet kan lopen bij zijn hand vast. Hij trekt
de man overeind. De man krijgt weer kracht in zijn voeten. Waarin
komt nog meer kracht?
	Noteer de tweede letter van het woord.
5	Wat van God verliest nooit aan kracht en zal altijd blijven bestaan?
	Je leest het in 1 Petrus 1:23.
	Noteer de zesde letter van het woord.
6	Elisa voelt de kracht van de Heer in zich komen als er voor hem op
een muziekinstrument wordt gespeeld. Welk instrument is dat?
Je leest het in 2 Koningen 3:15.
Noteer de derde letter van het woord.

OPLOSSING
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Werkblad (8-12 jaar) - Elia en Elisa

1. Ik ben in een stormwind en in een wagen
naar de hemel gegaan.

6. Met maar twintig broden gaf ik
honderd profeten te eten.

2. Mijn naam betekent: de Heer heeft mij gered.

7. Ik zei tegen Naäman dat hij zich zeven keer
moest wassen in de Jordaan.

3. Er werd een profetenmantel over mij heen gegooid.

8. Koningin Izebel wilde mij doden.

4. Ik moest tegen koning Achab gaan vertellen
dat het drie jaar niet zou regenen.

9. Ik ben de enige profeet in de Bijbel
die een knecht heeft.

5. Toen ik God ontmoette, deed ik een mantel
voor mijn gezicht.

10. Ik zorgde ervoor dat een weduwe uit Sarefat
tijdens een hongersnood voldoende te eten had.
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Oplossingen: 1. Elia | 2. Elisa | 3. Elisa | 4. Elia | 5. Elia | 6. Elisa | 7. Elisa | 8. Elia | 9. Elisa | 10. Elia
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