Het wonder van de olie
olie
(2 Koningen 4: 1-7)

Hier loopt een moeder van twee zonen.
Moeder huilt, ze heeft verdriet.
Ze wil graag voor haar jongens zorgen,
want een vader is er niet.

Ze heeft geen eten en geen drinken,
en geen geld, ze heeft niets meer.
Moeder bidt: “Wilt U mij helpen,
en voor ons zorgen, lieve Heer?”
Heer?

Dan gaat moeder naar het huis toe,
van Elisa,
Elisa de profeet.
En Elisa mag vertellen,
dat God wel
w een antwoord weet.

Wijs de weg maar aan, om naar het huis te gaan,
van Elisa de profeet, die wel een antwoord weet.
Teken een lijn op de goede weg

Elisa vraagt: “Kun jij vertellen,
of je nog iets hebt in huis?”
Moeder zegt: “Ik heb alleen nog
een klein oliekruikje thuis.”

Moeder zet dan al die kannen,
in de kamer bij elkaar.
Dikke, dunne, grote, kleine.
Kijk wat veel! Tel jij ze maar.

Elisa zegt: “Ga naar de buren,
vraag een grote kruik of kan.
Vul die kannen met de olie,
want ik weet, dat is Gods plan”.

Moeder pakt haar oliekruikje,
En dat kruikje is maar klein.
Zal er nu voor al die kannen
wel voldoende olie zijn?

Kleur eerst de randen in de vakken.
Geef daarna de randen op de vaten dezelfde kleuren.

Moeder vult nu al die kannen
met de olie, tot de rand.
En de jongens zetten telkens,
al die kannen aan de kant.

eng me nog een kan,”
kan zegt moeder.
“Breng
Maar
aar er zijn geen kannen meer.
En
n de olie stopt met stromen.
Moeder zegt: “Ik dank U Heer.”
Heer

Wow, de olie uit het kruikje
wordt steeds meer en meer en meer.
Alle kannen worden vol hoor!
hoor
Wat
at een wonder doet de Heer!
Heer

Elisa zegt: “Verkoop de olie
en betaal je schulden maar.
Van het geld kun jij nu leven,
‘tt is genoeg voor heel veel jaar!”

Kijk, waar staat het lege vat?
Het vat wordt voller, zie je dat?
Schrijf de cijfers er maar bij,
en zet de vaten op een rij.
rij
De 1 schrijf je bij het lege vat, de 5 bij het volle vat.
En waar schrijf je de 2, 3, en 4?

Zoek de verschillen:
Een moeder heeft twee zonen.
Kijk, hier zie je ze staan.
Wijs jij de 10 verschillen
op deze platen aan?

www.bijbelidee.nl

Eerst zijn ze heel verdrietig,
God maakt ze blij en rijk.
Jij mag de platen kleuren.
Maak jij ze mooi gelijk?

