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DE WEDUWE VAN ÉÉN VAN 
DE PROFETENZONEN 
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“Mama, wil u mijn veters vastmaken?” vraagt Lieke. 
Moeder helpt. Mag ik buiten spelen? En wilt u dan 
mijn jas van de kapstok pakken?  En … “ Bart kijkt 
naar zijn kleine zusje. “Zo zeg, jij hebt een hoop 
vragen.
Moeder kijkt Bart aan.  Dat is toch niet erg, dat ze 
dat allemaal vraagt?  Als jij iets nodig hebt, vraag je 
het toch ook? En dan helpen wij jou toch ook…?
En weet je aan Wie je echt alles mag vragen? En 
aan Wie je nooit teveel kan vragen? Bart kijkt zijn 
moeder aan. Ja, hij weet wel wat ze bedoelt…. Ze 
hebben het daar een poosje geleden nog over ge-
had. Zijn kleine zusje had het gezongen. Opent uwe 
mond, eist van Mij  vrijmoedig… Al wat u ontbreekt, 
schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig.”  
Moeder had toen gezegd: “Aan de Heere mag je al-
les vragen. En Hij wil je geven waar je Hem om bidt. 
Ja, HIj wil zelfs meer geven dan waar je om vraagt. 
Je kunt Hem nooit teveel vragen. En hoe meer je 
van hem vraagt, hoe meer dat je van Hem krijgt.”     
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Weetvragen/

Lees de zin. Kies dan uit: waar of niet waar. Zet een rondje om de lett ers.

Waar Niet 
waar

1. De vrouw was weduwe van een priesterzoon. d id

2. Ze had een schuldeiser die wilde dat ze betaalde. he of

3. Anders zou hij haar drie zonen meenemen. lo am

4.  Deze vrouw ging naar de profeet Elia en vertelde     

hem haar nood.

ge za

5. De profeet vroeg haar: Wat hebt u in uw huis?  or en

6.  Ze moest zorgen dat ze zoveel mogelijk lege vaten 

in huis kreeg. 

ho ss

7.  Die moest ze vol gieten met olie en dan meteen 

wegzett en.

ge ni

8. De vrouw liet de deur van haar huis open staan te ofs

9. Alle lege vaten werden vol lo lof

10.  Van het geld dat ze voor de olie kreeg, mocht ze 

de schuldeiser betalen en de rest was om van te 

leven.  

Ge Be

Ben je klaar? Zet dan de lett ers, waar je een rondje om hebt gezet achter 

elkaar. Doe dit van beneden naar boven. Wat lees je?

Vraag: 
a. Wat is dat? 

b. Hoe zie je dat bij de weduwe?

Praatvragen

1.  a. Waarom ging die vrouw naar de profeet Elisa? 

  b. Wat kun jij daarvan leren?

2.   De vrouw  hoefde alleen maar lege vaten te verzamelen en die vullen met de olie 
uit haar kruikje.

  a. Was dat moeilijk?  Waarom wel/niet?

  b. Hoe kwam het dat ze dat deed?  

3.   De Heere gebruikte iets kleins, om deze vrouw te helpen.  
    Hieronder staan een aantal personen. Kies voor elk een kleur. Trek nu lijntjes 

naar het ding dat ze gebruikten en daarvandaan wat ze daarmee deden.

Mozes Simson David Gideon de Heere

ezels-   
kinnebakken

slijk
fakkels en 
bazuinen

staf
slinger en 

stenen

Midianieten 
te verslaan

de ogen van 
de blind-
geboren

Goliath te 
verslaan

Filisti jnen te 
verslaan

Water uit de 
steenrots
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a. Wat betekent deze tekst?
b. Waarom past hij goed bij dit verhaal?
c. Wat betekent dat voor jou?

Waarom past Psalm 81 vers 12 hier zo goed bij?

Die het van 

de HEERE 

verwachten,

zullen niet

beschaamd 
worden

Puzzel
In het vak hieronder zie je een aantal vetgedrukte hokjes. Om elk hok staan 
acht lett ers. Om een leeg vakje komt één lett er twee keer voor. Schrijf die 
lett er in het lege vakje. De ingevulde lett ers vormen samen een zin.

G A L T I C N E E A S

E    U     B    L       Z    W

N A J E L E T S K E L

E    U    E    Z    N    Z

L N V R X R I N P V K

K    E    E    T    Q    K

S F L N I G K N M J W

R     R    U    E    K    B

U C O U F L I F J C S

W    E    O    E    I    E

E M A N R J L M T E L



Wist je 
dat...

>  profeten zelf in hun onderhoud moesten voorzien?

>   de zonen van de profeten in Israël (daar) eigenlijk de plaats 
van de priesters en Levieten innamen?

>   de zonen van die profeten aan het volk de wett en van de 
Heere moesten leren?

>   als een vrouw weduwe werd, ze niet alleen haar lieve man 
moest missen, maar ook niemand meer had die haar 
beschermde en voor haar zorgde?

>   de Heere beloofd heeft  dat Hij een Man voor de weduwe wil 
zijn en een Vader voor de wezen? 

>  olie voor de mensen in Israël heel belangrijk was?

>   de weduwe maar een heel klein kruikje met olie in huis had?  


