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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

DE WEDUWE VAN ÉÉN VAN 
DE PROFETENZONEN 
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“Wie wil er vandaag een Psalmversje opgeven?’ 
vraagt de juf van groep 4. Lieke steekt haar vinger 
op. “Opent uwe mond, juf!” 
“Goed,” zegt de juf. Wie weet wat dat versje bete-
kent? Luuk?” “Dat je alle dingen aan de Heere mag 
vragen en dat Hij je wil geven alles wat je nodig 
hebt,” zegt Luuk.
“En weet je”, zegt de juf, “hoe meer je aan de Heere 
vraagt, hoe meer je ook van Hem krijgt. Je kan Hem 
nooit om teveel dingen vragen! 

Even later klinkt het door de klas: 
 Al wat u ontbreekt. 
 Schenk Ik, zo gij ’t smeekt, 
 Mild en overvloedig.       



Volg de lijnen. Begin bij de eerste kruik. Volg de lijnen. Zet de lett ers die je 
onderweg tegen komt achter elkaar. 
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Weetvragen/

Weet jij het?

> Je leest dan:
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Lees de zinnen. Kies het goede antwoord. Zet daar een rondje om.

1.  De vrouw in dit verhaal was weduwe geworden: ze had geen man (g) /  

vader (k) meer. 

2. Haar man was een  priesterzoon (l) /  profetenzoon (e).

3. Ze hadden  drie (e) /  twee (h) zonen.

4.  De vrouw had een schuldeiser, die wilde dat ze betalen zou (o) / dat ze 

voor hem werken zou. (i) 

5. Als ze dat niet deed, zou de hij haar zonen (o) / dochters (n) meenemen.

6. De vrouw ging naar de profeet Elia (e) / Elisa (r) en vertelde hem alles.

7.  Het enige wat ze nog in huis had, was een grote (k) / kleine  (z) kruik 

met olie.

8.   De profeet zei dat ze zoveel mogelijk lege (a)/ volle (r) vaten moest 

verzamelen.

9   Dan  moest ze de deur dicht doen (m)/ open zett en (u).

10.  Ze moest de vaten vullen met olie (e)/ wijn (i) en die verkopen.

11.   Met dat geld kon zij alleen haar schuld betalen (k) / haar schuld betalen, 

maar ook nog van leven (n). 

Achter de antwoorden staan lett ers. Vul nu die lett ers hieronder in:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Er staat:

Vraag:
Lees het antwoord nog eens. Waarom past dit woord goed bij het verhaal?

Noem eens een paar dingen waaraan je dat kunt zien.  
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Praatvragen

1. a. Waarom ging de vrouw met haar vraag naar de profeet?
    b. Wat kun jij daarvan leren? 

2. a. Wat vroeg de profeet toen ze hem alles had verteld?
     b. Waarom vroeg hij dat?
     c. Welk antwoord gaf ze?
        
3.  Het hele huis van die vrouw stond vol met lege vaten! Die vertelden allemaal 

ze dat ze NIETS had. 
  Wat heb jij nodig? (Zou je het kunnen vertellen?) 
 Probeer het maar te tekenen of op te schrijven op te schrijven.

 Schrijf het in de kruiken:

4. a.  Waarom ging de vrouw daarna terug naar 
de profeet?

     b. Wat kun jij daarvan leren?
     c. Zou jij dat ook gedaan hebben? 
 Waarom wel/ niet?

5. a.  Wat kreeg de vrouw? Kreeg ze meer of 
minder dan waar ze om gevraagd had?



KLEURPLAAT: 
DE VROUW EN DE KRUIKEN


