
Hoi meiden en jongens,  

Fijn dat jullie in de kerk zijn/meekijken met de dienst!  

Vandaag gaat het over 1 Koningen 19: 1-8. 

We hopen dat de vragen, puzzels en opdrachten je helpen om iets nieuws te leren over de 

Here God, en over wie jij voor Hem mag zijn!  

 

Dit is de tekst van de preek: 

1 Koningen 19: 

1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, 

met het zwaard had gedood. 

2 Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó en nog erger 

met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van 

hen. 

3 Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Berseba, dat aan 

Juda toebehoort, en liet zijn knecht daar achter. 

4 Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om 

te mogen sterven.  Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet 

beter dan mijn vaderen. 

5 Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei 

tegen hem: Sta op, eet. 

6 Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik 

water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. 

7 De engel van de HEERE kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: Sta op, eet, 

want de weg zou te zwaar voor u zijn. 

8 Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en 

veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb. 

 

 
deze plaat kun je mooi inkleuren 



Kun jij tot 40 tellen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elia had iets heel dappers gedaan en nu moet hij vluchten. Voor wie is hij bang? 

 

……………………………………………………………... 

Ben jij wel eens bang? 

 

……………………………………………………………… 

Wie hielpen Elia om niet meer bang te zijn? 

 

………………………………………………………………….. 

Kun jij uitleggen waarom dit lied zo mooi past bij de preek over Elia? 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Als je bang bent of onzeker 

als je ’t even niet meer ziet 

als je somber bent of eenzaam 

of verdrinkt in je verdriet 

weet - Zijn deur staat altijd open 

als je wilt ga dan maar gauw 

je kunt zomaar binnenlopen 

er is altijd plaats voor jou 

Want Hij zegt: kom - als je wilt dan kun je komen 

want Hij zegt: kom 

als je wilt dan is het goed 

ook in jou laat Hij nieuwe krachten stromen 

ja Hij zegt: kom 

dan geef ik je nieuwe moed 

Zit je boordevol met vragen 

zie je echt geen uitweg meer 

word je gek van angst en zorgen 

leg ze in Zijn handen neer 

weet - Zijn deur staat altijd open 

als je wilt ga dan maar gauw 

je kunt zomaar binnenlopen 

er is altijd plaats voor jou 

 

Want Hij zegt: kom…. (2x) 



 

 
 

 

Vertrouw jij op God? 

 


