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De vrouw met het
kruikje olie

Kernboodschap: De Heere is machtig en zorgt voor ons.
Bijbel
2 Koningen 4

In het kort

Kijk en Luister
Deel 3, blz. 90-95.

De vrouw van een godvrezende leerling-profeet is weduwe
geworden. Ze heeft schulden en de schuldeiser wil haar kinderen als
slaven meenemen. Ze brengt haar nood bij Elisa, die haar de opdracht
geeft haar huis te vullen met kannen en kruiken. Door een wonder
van God raakt haar enige kruikje met olie niet op en kan zij alle
kannen en kruiken vullen. Van de opbrengst van deze olie kan zij haar
schulden aflossen en houdt zij genoeg geld over om samen met haar
zonen van te leven. Hieruit blijkt Gods macht en Zijn trouwe zorg
voor allen die op Hem hopen.

Start de les

1

Nodig: aantal bekertjes, bekertje water
Eef: Ik ga jullie allemaal een bekertje water geven! (begint
bekertjes te vullen met het ene bekertje water)
Leiding: Maar Eef, is dat niet een beetje te weinig water?
Eef: Nee toch? Dat kan toch wel? (kijkt dan beteuterd naar
de kleine laagjes water in de bekertjes) Ehm, misschien toch
wel een beetje weinig.
Leiding: Gelukkig is er genoeg water in de kraan. We
halen straks gewoon nog een beetje water, Eef.
Eef: (opgelucht) Ja, dat doen we!

Zingen
» Psalm 72:11
» ‘k Heb Jezus nodig
heel mijn leven
» ‘k Wil Jezus volgen
heel mijn leven

Brug naar verhaal na 1
Eef kon jullie niet allemaal drinken geven met één beker
water. We gaan nu luisteren naar een verhaal uit de
Bijbel, het Boek van God. Het gaat over een vrouw die
met een kruikje olie wél heel veel kannetjes kan vullen.
Luister maar!

Start de les

2

Nodig: aantal bekertjes, bekertje water
Ik ga jullie allemaal een bekertje water geven!
Vul de bekertjes vanuit het ene bekertje water. Wijs naar de
bekertjes.
Wat denken jullie, kan ik ze allemaal vol maken? Laat de
kinderen reageren.
Nee hè, één bekertje water is helemaal niet genoeg.
Gelukkig is er genoeg water in de kraan. We halen straks
gewoon nog een beetje water!

Brug naar verhaal na 2
Ik kon jullie niet allemaal drinken geven met één beker
water. We gaan nu luisteren naar een verhaal uit de
Bijbel, het Boek van God. Het gaat over een vrouw die
met één kruikje olie wél heel veel kannetjes kan vullen.
Luister maar!

Crèchemethode Kijk en Luister - deel 2

In de kring
Lees het verhaal uit Kijk en
Luister, deel 3, blz. 90-95.
Tijdens het verhaal
» Blz. 90: laat emotie (verdriet) zien.
» Blz. 91: steek twee lege handen omhoog (‘ik heb
niets’); steek twee vingers in de lucht (twee kinderen).
» Blz. 92: wijs naar alle kannen en kruiken op de plaat;
doe alsof je een deur sluit.
» Blz. 93: giet een denkbeeldige kan vol (en nog een en
nog een…).
» Blz. 94: houd een hand op voor een nieuwe kan; wijs
omhoog (‘dat heeft de Heere gedaan’).
» Blz. 95: laat emotie (blijdschap) zien.

Vragen
» Waarom is de vrouw op de plaat zo verdrietig? (blz. 90)
» Naar wie gaat de vrouw toe? (blz. 91)
» Wat moet de vrouw van Elisa doen? (blz. 92)
» Wat gebeurt er als de vrouw de kannen en kruiken
vult met olie? (blz. 93)
» Hoeveel lege kannen en kruiken zijn er nog over? (blz. 94)
» Wat gaat de vrouw nu doen? (blz. 94)
» Zoek samen de verschillen tussen de platen op blz.
90/91 en blz. 95.

De Bijbel voor jou
Het verhaal begint verdrietig, maar het einde is toch
heel blij. De vrouw gaat met al haar problemen naar
de profeet Elisa toe. Want de God van Elisa is machtig.
Hij zorgt voor deze vrouw en haar kinderen. Weet je
wat zo mooi is? De God van Elisa leeft nog! We mogen
al onze zorgen en vragen aan Hem vertellen. Want Hij
wil voor ons zorgen. We gaan het samen zeggen, zodat
we het niet vergeten. Lees de kernboodschap een keer
hardop voor en zeg deze daarna samen met de kinderen
op. De Heere is machtig en zorgt voor ons.

Gebed
» Dank dat de Heere God machtig is en voor ons zorgt.
» Dank dat God altijd weet wat we nodig hebben.
» Bid dat we de Heere zullen vertrouwen als Hij belooft
voor ons te zorgen.
» Bid voor mensen die niet genoeg geld hebben voor eten
en kleren.

Aan de slag
Nodig
» werkblad 16
» kleurpotloden
» plakband

» schaar
» optioneel: mesje

Werkwijze
1. Kleur de plaat in. Knip het strookje met druppels (aan
de zijkant) eraf.
2. Snijd/knip twee gleufjes in de plaat.
3. Schuif de strook met druppels door de gleufjes en
verbind de uiteinden aan de achterkant met een
plakbandje.
4. Door het strookje rond te draaien, blijft de olie stromen.

Werkblad 16
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