
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 5.6: Het krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel 

 

 

1. Elia bij koning Achab 

• Elia zegt duidelijk Wie de HEERE is: de 

levende God van Israel, dit i.t.t. de 

dode afgoden van Achab. 

• Hij voorspelt dat er jarenlang geen 

regen of dauw zal zijn. 

 

2. Elia bij de beek Krith 

• God spreekt tot Elia; Hij zal voor hem 

zorgen 

• Elia moet zich verbergen aan de beek 

Krith 

• De raven, ( onreine roofdieren!) 

zullen hem onderhouden 

• Ze brengen ’s morgens en ’s avonds 

brood en vlees. 

• Elia drinkt water uit de beek 

 

3. Elia bij de weduw in Zarfath  

• De Heere spreekt opnieuw,tot Elia 

• Elia moet naar Zarfath waar een 

weduwvrouw hem zal onderhouden 

• Bij de stadspoort ontmoet hij een 

weduwvrouw die hout raapt. 

• Hij vraagt haar zijn watervat te vullen. 

• Als zij dit heeft gedaan vraagt Elia 

haar om wat brood. 

• De weduwe zegt hem nog een beetje 

meel en olie te hebben voor zichzelf 

en haar zoon. Zij verwacht te moeten 

sterven van honger. 

• Elia vraagt haar toch een koek voor 

hem te bakken. 

• ‘Want zo zegt de Heere:het meel zal 

niet verteerd en de olie zal niet 

ontbreken totdat God weer regen zal 

geven.’ 

• Zij gelooft wat Elia zegt, gehoorzaamt 

en wat God beloofde, gebeurt. 

 

6. De zoon van de weduwe wordt ernstig 

ziek en sterft 

• De vrouw verwijt Elia dat hij bij haar 

in huis gekomen is om haar zoon te 

doden als straf op haar zonden. 

• Elia antwoordt niet maar vraagt haar 

haar zoon te geven. 

• Hij legt hem in de opperzaal op zijn 

bed. 

• Elia strekt zich driemaal uit over het 

kind. 

• Hij bidt God of Hij het kind weer 

levend wil maken. 

 

7. De Heere verhoort Elia’s gebed 

• Het kind wordt weer levend 

• Het wordt door Elia naar zijn moeder 

gebracht. 

• De vrouw gelooft dat Elia Gods knecht 

is en dat het Woord van de Heere 

waar is. 

 

8. Slotzin  

• Nu weet ik dat u echt een knecht van 

God bent en dat het Woord van de 

Heere waar is.  

 

 

 


