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gezinsdagboek

Schrijf het juiste nummer in de vakjes en kleur de plaatjes in!

6



BIJBELLEZEN
Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen.
Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbeltje voor zich heb-
ben, zodat ze zelf kunnen meelezen (evt. hardop ieder een vers). Ook is het 
met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. Zoek 
een kinderbijbel/bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of vraag wat 
je ziet.

DOE-OPDRACHT
Beschrijving van een doe-opdracht om met elkaar als gezin uit te voeren. 
De plek van de beschrijving (voor of na het bijbellezen) geeft aan of de op-
dracht geschikt is om als introductie te doen of juist als afsluiting. Het doen 
van dit soort opdrachtjes is niet alleen leuk, maar ook functioneel. Kinderen 
onthouden de boodschap beter als deze gecombineerd wordt met een stukje 
‘ervaring’ en ‘doen’. 
Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtjes alvast door in verband 
met de (kleine) voorbereiding die het vraagt. 

GESPREKSVRAGEN
Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en
de boodschap.
Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee 
kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jon-
ge kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen 
kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld: ‘waarom vind je…?’ of ‘hoe denk 
je…?’

BIDDEN EN DANKEN 
Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden.

ZINGEN
Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel Op Toon-
hoogte van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje af-
gedrukt. Zingen helpt kinderen om de inhoud van het verhaal te verwerken. 
Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun je God de lof en dank 
brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het samen zingen ook in je 
gezin een plek te geven.
Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren 
maken (eventueel zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien 
mogelijk in canon.

Hoe werkt het gezinsdagboek?
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voorraad is bijna op. Ze zal een laatste koek bakken om die samen met haar 
zoon te delen. Maar de God van Israël heeft tot haar gesproken en gezegd 
dat ze moet zorgen voor Gods profeet. Dan verschijnt Elia daar opeens in 
Libanon. Als het water in de beek Krith is opgedroogd, stuurt God Elia naar 
het buitenland. God zegt: ‘Ik heb een weduwe geboden voor u te zorgen.’ Elia 
ziet die vrouw en hij vraagt haar om water en brood. De vrouw klaagt dat ze 
nog maar weinig meel heeft. Slechts genoeg voor één koek. Maar dan staat 
er heel mooi in de Bijbel dat zij zegt ‘Zo waar de Heere, uw God, leeft, ik heb 
maar een handjevol meel.’ Elia zegt: “Bak eerst een kleine koek voor mij. 
Voor u en voor uw zoon kunt u daarna zorgen. Want zo zegt de Heere, de 
God van Israël: het meel zal niet opraken en de olie in uw kruik zal ook niet 
minder worden, tot de dag komt, dat de Heere weer regen op de aarde ge-
ven zal.’ Deze weduwe gelooft de woorden die Elia spreekt. Ze weet dat het 
woorden van de Heere zijn. En daarom doet ze ook wat Elia heeft gezegd. En 
het wonder gebeurt daar in Zarfath: het meel in de pot wordt niet minder en 
er is ook steeds olie in haar kruik. Zo zorgt de Heere dat er elke dag genoeg 
is voor die weduwe en haar zoon en ook voor de profeet Elia. Nee, het regent 
nog steeds niet en er groeit ook niks. Maar voor deze drie mensen is er elke 
dag genoeg. Zo laat de Heere zien dat Baäl niet de machtige is, maar Hij. 
God is Degene die voor eten en drinken zorgt! 

GESPREKSVRAGEN
• Waarom vertrok Elia bij de beek Krith?
• Waar ging hij naartoe?
• Waarom doet die vrouw wat Elia haar vraagt?
• Wie wil jij bedanken voor het eten en drinken dat jij krijgt?

BIDDEN EN DANKEN
• We bidden of God wil maken dat voedsel eerlijk verdeeld wordt in de 

wereld. 
• We danken de Heere voor het eten en drinken dat Hij geeft en dat er veel 

mensen zijn die helpen om voor anderen te zorgen.

ZINGEN
• Themapsalm: Psalm 67:3 
• Themalied: OTH 564 - Zie de zon (midden-/bovenbouw) of OTH 483 - 

Dank U wel (onderbouw)
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BIJBELLEZEN
Leesvraag:  Wat deed Achab verkeerd?
Lees samen:  1 Koningen 16:29-33

Er is ruzie geweest in Israël. Daarom is er in het land een kleiner land van twee 
stammen ontstaan, met Jeruzalem als hoofdstad. En er is nu een groter land 
van tien stammen, met als hoofdstad Samaria. In Jeruzalem staat de tempel 
van de God van Israël. Maar de koningen van het tienstammenrijk bouwen in 
hun gebied twee andere tempels, met daarin een gouden kalf. Een van de ko-
ningen van het tienstammenrijk is Achab. Hij woont in Samaria en trouwt met 
een heidense vrouw uit het buitenland. Ze heet Izebel en wordt dus koningin. 
In haar land wordt de afgod Baäl gediend. Als zij in Samaria komt wonen, wil 
ze de afgod Baäl blijven dienen. Want zij denkt: ‘Baäl is de god van de regen 
en de vruchtbaarheid.’ Achab bouwt een tempel in Samaria voor Baäl, met 
een altaar. En hij maakt een gewijde paal voor de godin Asjéra. Achab buigt 
zich voor deze afgoden neer. Hij vereert dus niet alleen de gouden kalveren in 
Bethel en Dan, maar ook de afgod Baäl. Maar… afgoden brengen je van God 
af. Afgoden zijn nepgoden. Ze kunnen niks. Er is maar één God - en dat is de 
Heere. Dat gaan we de komende dagen in het gezinsdagboek ontdekken. 
Dat onze God van ons houdt, weten we omdat Hij de Heere Jezus naar de 
aarde gestuurd heeft om ons te redden. Maar Achab gaat dus niet God, maar 
Baäl dienen. En dan staat er in de Bijbel iets vreselijks: daarom maakte Achab 
de Heere boos. Hij verwekte God zelfs nog méér tot toorn dan alle koningen 
die er daarvoor geweest waren, staat er. Wat erg! Achab is een koning die een 
slecht voorbeeld geeft. Hoe loopt dat af? Morgen lezen we verder…

DOE-OPDRACHT
Neem voor de maaltijd een moment de tijd om te bekijken wat er aan eten en 
drinken op tafel staat. Probeer eens na te gaan welke mensen er allemaal bij 
betrokken zijn geweest om het daar te krijgen. Denk aan: een boer, een groot-
handel, een supermarkt en papa of mama. Bedenk ook eens wat er nodig was 
om het eten, bijvoorbeeld die ene paprika, te laten groeien. Denk aan: goede 
grond, water, zon, etc. Wie kan daarvoor bedankt worden? Bedank God in het 
gebed voor de maaltijd voor al deze mensen; bid om een zegen voor hen en 
dank de Heere dat Hij het voedsel liet groeien. 

BIJBELLEZEN
Leesvraag:   Waarom ging Elia weg bij de beek?
Lees samen:   1 Koningen 17:7-16

Wat is het warm! De zon brandt al maandenlang op de aarde. Alles is verdord 
en droog. In Zarfath sprokkelt een weduwe wat dor hout bij elkaar. Haar etens-

Weetje: In de Joodse traditie bidden de mensen niet voor een zegen 
over het eten. Daar zegenen ze de Schepper, die het voedsel maakte. 
Dit wordt een ‘Beracha’ genoemd: een zegenspreuk. Ook Jezus deed 
dat wanneer Hij ‘de zegen uitsprak’ (bijv. Mark. 14:22). Een voorbeeld 
van zo’n zegengebed: ‘Gezegend Gij, HEERE onze God, Ko-
ning van de wereld, die het brood uit de aarde doet voortkomen.’ 

Bron: centrumvoorisraelstudies.nl 

over het eten. Daar zegenen ze de Schepper, die het voedsel maakte. 
Dit wordt een ‘Beracha’ genoemd: een zegenspreuk. Ook Jezus deed 
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DOE-OPDRACHT
Schrijf op een A4 het eerste gebod: ‘Vereer naast Mij geen andere goden’, en leg 
het midden op tafel neer. Bespreek samen wat dat betekent.
● Voor de kleinere kinderen: vraag hen of ze van de Heere God houden en 

voor Hem (alleen) willen leven. Laat hen een hartje tekenen bij de tekst. 
●  Voor de grotere kinderen: God is Degene die voor jou zorgt. Hij geeft eten, 

gezondheid, energie om te werken, etc. En ook: Hij redde jou door de Heere 
Jezus. Als je iets of iemand anders de eer geeft voor alles wat je gekregen 
hebt, dan dien je eigenlijk een afgod. Wat zou een afgod kunnen zijn? Schrijf 
dat op het A4 bij de tekst. (Lees evt. Kolossenzen 3:5.)

GESPREKSVRAGEN
● Weet jij een antwoord op de leesvraag? Wat deed Achab verkeerd?
● Kun jij het eerste van de tien geboden opzeggen? (Zie Exodus 20:3 (tot 6))
●  Achab beledigde de Heere. Hoe deed hij dat? 
●  Doen wij dat ook wel eens? Noem een voorbeeld. En hoe kunnen we God 

juist blij maken? Bedenk daar ook een voorbeeld van.

BIDDEN EN DANKEN
● We bidden of God ons wil helpen om alleen Hem te dienen (en niet mensen, 

dingen of afgoden).
● We danken de Heere dat wij in ons land de vrijheid hebben om Hem te 

dienen.

ZINGEN: 
● Psalm 100:1, 2 en 4 
● OTH 265 -  Abba, Vader, U alleen

Tekst: Roel Bartels 
Het gedicht kan gezongen worden op de wijs van ‘Ga met God’, OTH 159

THEMAGEDICHT

Koning Achab doet heel veel verkeerd: 
hij gaat met Izebel trouwen 
en voor haar een tempel bouwen. 
Zij wil dat de Baäl wordt vereerd. 

Dan komt Elia met Gods bevel: 
voortaan geeft de Heer geen zegen, 
want er komt geen dauw of regen, 
zo zegt God. De God van Israël. 

De profeet verstopt zich bij een beek. 
Hij leeft elke dag van gaven  
die God brengen laat door raven. 
Hij gaat weg als God weer tot hem spreekt. 

De profeet komt bij een weduwvrouw. 
God heeft hen daar niet vergeten: 
elke dag weer geeft Hij eten. 
Zo zorgt onze God, want Hij is trouw!  

Wie geef jij altijd de hoogste eer? 
Ga je ouders liefde tonen, 
ook aan hen die bij jou wonen, 
maar geef eerst de dank aan God de Heer!  



THEMALIED ONDERBOUW

1. Dank U wel voor de sterren en de maan, 
dank U wel voor het groeien van het graan, 
dank U wel voor de dieren in de wei, 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 

2. Dank U wel voor de bloemen in het gras, 
dank U wel voor de vissen in de plas, 
dank U wel voor de bossen en de hei, 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 

3. Dank U wel voor de wolken en de wind, 
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind, 
dank U wel, want U bent zo heel dichtbij, 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 

5

THEMALIED MIDDEN-/BOVENBOUW

1. Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 

2. Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar, in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar, zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 

4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fl uit, 
mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 

Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 
Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 

Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld 

© Unisong Music Publishers / 

Small Stone Media 

Een boek vol liedjes 1 

Muziek: Marcel Zimmer 

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser 

©1998 Celmar Music / Schröder & Busser 

(OTH 483) (OTH 564)Pak een lineaal en ontdek de verborgen boodschap!

• 1 cm = L
•  2 cm = V
•  3 cm = E

•  4 cm = D
•  5 cm = K
•  6 cm = S

•  7 cm = A
•  8 cm = G
•  9 cm = N

•  10 cm = O
•  11 cm = R

Antwoord:

BROOD
GRAAN

HONGER
KRITH
KRUIK
MEEL
OLIE
POT

RAVEN
REGEN
VLEES
WATER

WEDUWE
ZARFATH

ZON
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Maar God zegt ook dat Elia zich nu in het oosten van het land verstoppen 
moet voor Achab: ‘Ga naar de beek Krith. Je kunt water drinken uit de beek 
en Ik zal aan raven de opdracht geven om je elke morgen en avond eten te 
brengen.’ Elia doet wat de Heere tegen hem zegt.
Bij de beek is het stil. Maar elke morgen en elke avond komen er raven 
en die brengen Elia vlees en brood. Wat een wonder van God: raven zijn 
roofvogels. Maar God stuurt ze om de profeet in leven te houden. Wat een 
wonder dat God ons ook leven wil geven. Want: als wij de Heere Jezus 
volgen, geeft Hij ons een eeuwig leven dicht bij Hem!

GESPREKSVRAGEN
● Leesvraag: Hoe heet de profeet van God?
● Waarom is zijn boodschap zo erg voor de koning en het volk?
● Hoe zorgt de Heere daar bij de beek voor Zijn profeet? En hoe zorgt Hij 

voor jou?

BIDDEN EN DANKEN
● We vragen of de Heere ons steeds weer laat zien dat Jezus het ‘le-

vende Brood’ is. We vertellen Hem (opnieuw) dat we voor Hem (alleen) 
willen leven.

● We danken dat God elke dag voor ons zorgt en dat Hij ons door de 
Heere Jezus eeuwig leven geeft: we mogen door Hem voor altijd dicht 
bij Hem leven!

ZINGEN
●  Psalm 68:10
● OTH 300 - Dankt, dankt nu allen God

DOE-OPDRACHT
Geef iedereen een (gekleurd) A4 en stiften/potloden. Iedereen mag daar 
een eigen naambordje van maken. Zoek op wat ieders naam betekent en 
schrijf dat erbij.

BIJBELLEZEN
Leesvraag:  Hoe heet de profeet van God?
Lees samen:  1 Koningen 17:1-6

Het gebeurt totaal onverwacht. Opeens loopt er zomaar een man het pa-
leis binnen en zegt tegen koning Achab: ‘Zo waar als de HEERE, de God 
van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw 
of regen komen, behalve als Ik het zeg.’ Dan draait de man zich om en 
loopt het paleis weer uit. Wie is die man die daar plotseling verschijnt? Dat 
is Elia, een profeet van God. Zijn naam betekent ‘Mijn God is de HEERE’. 
Elia moet op bevel van de Heere deze boodschap aan Achab brengen.
Nee, het is niet altijd plezierig om boodschapper van God te zijn. Geen re-
gen in de regenperiode en geen dauw in de zomer die maakt dat alles toch 
blijft groeien - dat moest Elia vertellen. Nu kan er dus niks meer groeien en 
bloeien. Zo wil God aan Achab en aan het volk duidelijk maken dat Baäl 
geen regen en vruchtbaarheid kan geven en dus een waardeloze afgod is, 
een namaakgod. 
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DOE-OPDRACHT
Schrijf op een A4 het eerste gebod: ‘Vereer naast Mij geen andere goden’, en leg 
het midden op tafel neer. Bespreek samen wat dat betekent.
● Voor de kleinere kinderen: vraag hen of ze van de Heere God houden en 

voor Hem (alleen) willen leven. Laat hen een hartje tekenen bij de tekst. 
●  Voor de grotere kinderen: God is Degene die voor jou zorgt. Hij geeft eten, 

gezondheid, energie om te werken, etc. En ook: Hij redde jou door de Heere 
Jezus. Als je iets of iemand anders de eer geeft voor alles wat je gekregen 
hebt, dan dien je eigenlijk een afgod. Wat zou een afgod kunnen zijn? Schrijf 
dat op het A4 bij de tekst. (Lees evt. Kolossenzen 3:5.)

GESPREKSVRAGEN
● Weet jij een antwoord op de leesvraag? Wat deed Achab verkeerd?
● Kun jij het eerste van de tien geboden opzeggen? (Zie Exodus 20:3 (tot 6))
●  Achab beledigde de Heere. Hoe deed hij dat? 
●  Doen wij dat ook wel eens? Noem een voorbeeld. En hoe kunnen we God 

juist blij maken? Bedenk daar ook een voorbeeld van.

BIDDEN EN DANKEN
● We bidden of God ons wil helpen om alleen Hem te dienen (en niet mensen, 

dingen of afgoden).
● We danken de Heere dat wij in ons land de vrijheid hebben om Hem te 

dienen.

ZINGEN: 
● Psalm 100:1, 2 en 4 
● OTH 265 -  Abba, Vader, U alleen

Tekst: Roel Bartels 
Het gedicht kan gezongen worden op de wijs van ‘Ga met God’, OTH 159

THEMAGEDICHT

Koning Achab doet heel veel verkeerd: 
hij gaat met Izebel trouwen 
en voor haar een tempel bouwen. 
Zij wil dat de Baäl wordt vereerd. 

Dan komt Elia met Gods bevel: 
voortaan geeft de Heer geen zegen, 
want er komt geen dauw of regen, 
zo zegt God. De God van Israël. 

De profeet verstopt zich bij een beek. 
Hij leeft elke dag van gaven  
die God brengen laat door raven. 
Hij gaat weg als God weer tot hem spreekt. 

De profeet komt bij een weduwvrouw. 
God heeft hen daar niet vergeten: 
elke dag weer geeft Hij eten. 
Zo zorgt onze God, want Hij is trouw!  

Wie geef jij altijd de hoogste eer? 
Ga je ouders liefde tonen, 
ook aan hen die bij jou wonen, 
maar geef eerst de dank aan God de Heer!  
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BIJBELLEZEN
Leesvraag:  Wat deed Achab verkeerd?
Lees samen:  1 Koningen 16:29-33

Er is ruzie geweest in Israël. Daarom is er in het land een kleiner land van twee 
stammen ontstaan, met Jeruzalem als hoofdstad. En er is nu een groter land 
van tien stammen, met als hoofdstad Samaria. In Jeruzalem staat de tempel 
van de God van Israël. Maar de koningen van het tienstammenrijk bouwen in 
hun gebied twee andere tempels, met daarin een gouden kalf. Een van de ko-
ningen van het tienstammenrijk is Achab. Hij woont in Samaria en trouwt met 
een heidense vrouw uit het buitenland. Ze heet Izebel en wordt dus koningin. 
In haar land wordt de afgod Baäl gediend. Als zij in Samaria komt wonen, wil 
ze de afgod Baäl blijven dienen. Want zij denkt: ‘Baäl is de god van de regen 
en de vruchtbaarheid.’ Achab bouwt een tempel in Samaria voor Baäl, met 
een altaar. En hij maakt een gewijde paal voor de godin Asjéra. Achab buigt 
zich voor deze afgoden neer. Hij vereert dus niet alleen de gouden kalveren in 
Bethel en Dan, maar ook de afgod Baäl. Maar… afgoden brengen je van God 
af. Afgoden zijn nepgoden. Ze kunnen niks. Er is maar één God - en dat is de 
Heere. Dat gaan we de komende dagen in het gezinsdagboek ontdekken. 
Dat onze God van ons houdt, weten we omdat Hij de Heere Jezus naar de 
aarde gestuurd heeft om ons te redden. Maar Achab gaat dus niet God, maar 
Baäl dienen. En dan staat er in de Bijbel iets vreselijks: daarom maakte Achab 
de Heere boos. Hij verwekte God zelfs nog méér tot toorn dan alle koningen 
die er daarvoor geweest waren, staat er. Wat erg! Achab is een koning die een 
slecht voorbeeld geeft. Hoe loopt dat af? Morgen lezen we verder…

DOE-OPDRACHT
Neem voor de maaltijd een moment de tijd om te bekijken wat er aan eten en 
drinken op tafel staat. Probeer eens na te gaan welke mensen er allemaal bij 
betrokken zijn geweest om het daar te krijgen. Denk aan: een boer, een groot-
handel, een supermarkt en papa of mama. Bedenk ook eens wat er nodig was 
om het eten, bijvoorbeeld die ene paprika, te laten groeien. Denk aan: goede 
grond, water, zon, etc. Wie kan daarvoor bedankt worden? Bedank God in het 
gebed voor de maaltijd voor al deze mensen; bid om een zegen voor hen en 
dank de Heere dat Hij het voedsel liet groeien. 

BIJBELLEZEN
Leesvraag:   Waarom ging Elia weg bij de beek?
Lees samen:   1 Koningen 17:7-16

Wat is het warm! De zon brandt al maandenlang op de aarde. Alles is verdord 
en droog. In Zarfath sprokkelt een weduwe wat dor hout bij elkaar. Haar etens-

Weetje: In de Joodse traditie bidden de mensen niet voor een zegen 
over het eten. Daar zegenen ze de Schepper, die het voedsel maakte. 
Dit wordt een ‘Beracha’ genoemd: een zegenspreuk. Ook Jezus deed 
dat wanneer Hij ‘de zegen uitsprak’ (bijv. Mark. 14:22). Een voorbeeld 
van zo’n zegengebed: ‘Gezegend Gij, HEERE onze God, Ko-
ning van de wereld, die het brood uit de aarde doet voortkomen.’ 

Bron: centrumvoorisraelstudies.nl 
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BIJBELLEZEN
Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen.
Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbeltje voor zich heb-
ben, zodat ze zelf kunnen meelezen (evt. hardop ieder een vers). Ook is het 
met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. Zoek 
een kinderbijbel/bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of vraag wat 
je ziet.

DOE-OPDRACHT
Beschrijving van een doe-opdracht om met elkaar als gezin uit te voeren. 
De plek van de beschrijving (voor of na het bijbellezen) geeft aan of de op-
dracht geschikt is om als introductie te doen of juist als afsluiting. Het doen 
van dit soort opdrachtjes is niet alleen leuk, maar ook functioneel. Kinderen 
onthouden de boodschap beter als deze gecombineerd wordt met een stukje 
‘ervaring’ en ‘doen’. 
Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtjes alvast door in verband 
met de (kleine) voorbereiding die het vraagt. 

GESPREKSVRAGEN
Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en
de boodschap.
Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee 
kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jon-
ge kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen 
kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld: ‘waarom vind je…?’ of ‘hoe denk 
je…?’

BIDDEN EN DANKEN 
Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden.

ZINGEN
Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel Op Toon-
hoogte van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje af-
gedrukt. Zingen helpt kinderen om de inhoud van het verhaal te verwerken. 
Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun je God de lof en dank 
brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het samen zingen ook in je 
gezin een plek te geven.
Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren 
maken (eventueel zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien 
mogelijk in canon.

Hoe werkt het gezinsdagboek?
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voorraad is bijna op. Ze zal een laatste koek bakken om die samen met haar 
zoon te delen. Maar de God van Israël heeft tot haar gesproken en gezegd 
dat ze moet zorgen voor Gods profeet. Dan verschijnt Elia daar opeens in 
Libanon. Als het water in de beek Krith is opgedroogd, stuurt God Elia naar 
het buitenland. God zegt: ‘Ik heb een weduwe geboden voor u te zorgen.’ Elia 
ziet die vrouw en hij vraagt haar om water en brood. De vrouw klaagt dat ze 
nog maar weinig meel heeft. Slechts genoeg voor één koek. Maar dan staat 
er heel mooi in de Bijbel dat zij zegt ‘Zo waar de Heere, uw God, leeft, ik heb 
maar een handjevol meel.’ Elia zegt: “Bak eerst een kleine koek voor mij. 
Voor u en voor uw zoon kunt u daarna zorgen. Want zo zegt de Heere, de 
God van Israël: het meel zal niet opraken en de olie in uw kruik zal ook niet 
minder worden, tot de dag komt, dat de Heere weer regen op de aarde ge-
ven zal.’ Deze weduwe gelooft de woorden die Elia spreekt. Ze weet dat het 
woorden van de Heere zijn. En daarom doet ze ook wat Elia heeft gezegd. En 
het wonder gebeurt daar in Zarfath: het meel in de pot wordt niet minder en 
er is ook steeds olie in haar kruik. Zo zorgt de Heere dat er elke dag genoeg 
is voor die weduwe en haar zoon en ook voor de profeet Elia. Nee, het regent 
nog steeds niet en er groeit ook niks. Maar voor deze drie mensen is er elke 
dag genoeg. Zo laat de Heere zien dat Baäl niet de machtige is, maar Hij. 
God is Degene die voor eten en drinken zorgt! 

GESPREKSVRAGEN
• Waarom vertrok Elia bij de beek Krith?
• Waar ging hij naartoe?
• Waarom doet die vrouw wat Elia haar vraagt?
• Wie wil jij bedanken voor het eten en drinken dat jij krijgt?

BIDDEN EN DANKEN
• We bidden of God wil maken dat voedsel eerlijk verdeeld wordt in de 

wereld. 
• We danken de Heere voor het eten en drinken dat Hij geeft en dat er veel 

mensen zijn die helpen om voor anderen te zorgen.

ZINGEN
• Themapsalm: Psalm 67:3 
• Themalied: OTH 564 - Zie de zon (midden-/bovenbouw) of OTH 483 - 

Dank U wel (onderbouw)
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gezinsdagboek

Schrijf het juiste nummer in de vakjes en kleur de plaatjes in!
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