Voorbereiding

Jezus is het brood dat leven geeft
2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG
Deze zondag is de tweede van een blok met
vier verhalen uit het evangelie van Johannes,
waarin het gaat over waarom Jezus naar de
wereld gekomen is: om de mensen weer
dichter bij God te brengen.
Op deze zondag staat Johannes 6:28-36
centraal: Jezus vertelt de mensen dat Hij het
brood is dat eeuwig leven geeft.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons
op God die het hemelse brood geeft.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we
ons op geloven in Jezus, die
door God is gestuurd.

Jezus is bij het Meer van Galilea. Daar heeft Hij meer dan vijfduizend mensen
te eten gegeven, met vijf broden en twee vissen (Johannes 6:1-13). ’s Avonds
loopt Jezus over het water naar zijn leerlingen toe, die al naar de andere kant van
het meer zijn gevaren (vers 16-21). De volgende dag gaan de mensen die bij de
wonderbare spijziging waren weer op zoek naar Jezus. Ze vinden Hem niet en
varen ook naar de overkant van het meer (vers 22-24).
De evangelist Johannes schrijft regelmatig dat mensen Jezus vaak niet begrijpen.
Ook nu begrijpen de mensen niet wat Jezus doet (vers 26). Ze zijn alleen maar
achter Jezus aan gegaan omdat ze de vorige dag zoveel te eten hebben gekregen.
Maar Jezus vindt gewoon brood niet belangrijk; het gaat Hem om het hemelse
brood dat Hij de mensen wil geven (vers 27).
De tekst van vandaag lijkt in sommige opzichten erg op het verhaal over Jezus
en de Samaritaanse vrouw van vorige week (Johannes 4:4-18; Bijbel Basics
zondag 196). Jezus vertelde de vrouw over het water dat Hij wil geven, en de vrouw
reageerde met: ‘Meneer, geef mij dat water’ (Johannes 4:15). Hier vertelt Jezus over
het hemelse brood dat God wil geven, en de mensen reageren met: ‘Heer, geef ons
elke dag dat brood!’ (vers 34). Maar heel anders dan de Samaritaanse vrouw en haar
volksgenoten, geloven deze mensen niet wat Jezus zegt (vers 36).
In de rest van het hoofdstuk (Johannes 6:37-65) lezen we dat Jezus nog veel meer
uitlegt over het hemelse brood. In tegenstelling tot manna, het brood uit de hemel
dat de Israëlieten in de woestijn aten, geeft het hemelse brood waarover Jezus
spreekt eeuwig leven. Jezus vertelt dat de mensen zijn lichaam moeten eten en zijn
bloed drinken. Hiermee verwijst Hij naar de betekenis van het avondmaal.
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3. U
 ITLEG VAN DE BIJBELTEKST
De mensen begrijpen Jezus’ woorden over het hemelse brood niet. Ze vragen
Hem: ‘Wat moeten we doen? Wat vraagt God van ons?’ (vers 28). En dan is
Jezus’ antwoord heel duidelijk: ‘God vraagt maar één ding, namelijk dat jullie
in Mij geloven. Want God heeft Mij gestuurd’ (vers 29). Jezus verwijst naar zichzelf
als de messias, degene die namens God zou komen om de mensen te redden.
Maar de mensen geloven Jezus niet op zijn woord. Ze willen bewijs zien. Ze halen als
voorbeeld Mozes aan, die volgens hen ook een teken gaf: manna – brood uit de hemel. Wat
manna was, weten we niet precies. Het Hebreeuwse woord manna betekent: ‘wat is dat?’
Manna leek op grote zaadkorrels en smaakte als honingkoek (Exodus 16:31). Het sturen van
manna was het wonder dat God deed om de Israëlieten eten te geven, net zoals Jezus er de
dag hiervoor voor had gezorgd dat alle mensen genoeg te eten hadden (Johannes 6:1-13).
Jezus verbetert de mensen: ‘Het was niet Mozes, maar mijn Vader die dat brood gaf’ (zie
Exodus 16:4-5). Vervolgens zegt Jezus nog een keer met andere woorden wat Hij daarvoor
ook al tegen zijn toehoorders had gezegd: God geeft jullie het hemelse brood. God heeft Mij
gestuurd. Daar bedoelde Hij mee: Ik ben dat hemelse brood. Dat brood komt uit de hemel
en geeft eeuwig leven.
Daarmee zegt Jezus dus: Ík ben dat eeuwige leven. En nog snappen de mensen het niet
helemaal. Ook al zien ze wel hoe bijzonder dat hemelse brood is. Ze willen het elke dag wel
eten. Maar dan zegt Jezus, en nu móéten ze het wel begrijpen: ‘Ik ben het brood dat eeuwig
leven geeft.’ Je hoeft alleen maar bij Mij te komen en in Mij te geloven – dat is alles wat God
van je vraagt (zie ook vers 29).
In de woestijn betekende het manna de redding voor de Israëlieten. Ze hadden weer eten
en hun honger werd gestild. Jezus als het brood dat eeuwig leven geeft, betekent ook
redding – eeuwig leven – voor de mensen die in Hem geloven.
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4. UIT DE BIJBEL

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van Johannes 6:32.

4-12 jaar
In de kerkdienst
-	een schaal met kleine stukjes
brood, zoals rozijnenbrood,
stukjes witbrood met jam, Turks
brood of focaccia

197

Maar Jezus zei tegen hen:
‘Het was niet Mozes,
maar mijn Vader die dat brood gaf.’
JOHANNES 6:32

debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met
de tekst van Johannes 6:28-29.
197

De mensen vroegen: ‘Wat moeten we doen?
Wat vraagt God van ons?’ Jezus zei tegen hen:
‘God vraagt maar één ding, namelijk dat jullie in
mij geloven. Want God heeft mij gestuurd.’
JOHANNES 6:28-29

debijbel.nl/bijbelbasics

4-8 jaar
Om te doen: Boekje open over brood
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een gekleurd A6-papier (een
kwart van A4)
Om te doen: Hemels brood
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen of een potlood

4-8 jaar
Om te beginnen
- een paraplu
- een stokbrood
- een broodmes
- een snijplank
- een dun touw
- een schaar

En verder:
- viltstiften of kleurpotloden
- gekleurd papier
- lijm
- scharen

Om te doen: Broodmozaïek
Per kind:
- 	een ontbijtbordje
- 	een snee brood
- 	een papieren hart of kruis dat
op de boterham past
En verder:
- 	bakjes
- 	botermesjes
- 	een kuipje boter of margarine
- 	zoet strooibeleg (zoals gekleurde
muisjes, vlokken, schuddebuikjes
en hagelslag) of hartig beleg
(zoals kaas, komkommer,
tomaatjes of stukjes fruit zoals
plakjes banaan, bessen, en
aardbeien)

En verder:
- 	kleurpotloden

4-6 jaar
Om te doen: God zit erachter
Per kind:
- het werkblad
- een strook gekleurd papier

Om te doen: Hemelse voeding
- 	een papieren tafelkleed
- 	een dikke zwarte stift
- 	viltstiften

8-12 jaar
Om te beginnen
Per groepje:
- 	een vel papier
- 	een pen
Bijbeltekst
- 	een bijbel
Om te doen: Broodbingo
Per groepje:
- 	een bingokaart van het werkblad
- 	een pen
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In de kerkdienst
6. MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST
Broodnodig
Jezus is bij het Meer van Galilea. Daar heeft Hij meer dan vijfduizend mensen
te eten gegeven met vijf broden en twee vissen. Jezus gaat met de mensen
in gesprek. Hij vertelt over brood dat God geeft, dat uit de hemel komt en
eeuwig leven geeft aan de mensen.
Wat heb je nodig?
- 	een schaal met kleine stukjes brood, zoals rozijnenbrood, stukjes witbrood
met jam, Turks brood of focaccia
Aan de slag:
- Geef de kinderen die dit willen een stukje brood.
- Ga er met de kinderen over in gesprek:
- Waarom eet je brood?
- Heb je elke dag brood nodig?
- Bestaat er ook brood dat je kunt eten waardoor je nooit
meer honger krijgt?
- Jezus vertelt dat er brood bestaat waar je nooit meer
honger van krijgt. Hoe Hij dat precies bedoelt, horen de
kinderen in de kinderdienst.

T ip

Deel ook
brood uit aan de
volwassenen in
de kerk.
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In de kinderdienst
7. OM TE BEGINNEN
4-8 jaar
Luchtig brood
Jezus is in gesprek met mensen die van Hem willen
weten wat God van hen vraagt. In het gesprek gaat het
over God, die brood uit de hemel gaf aan het volk Israël.
Het brood leek zomaar uit de lucht te komen vallen.
Lukt het de kinderen brood in de lucht te happen?
Wat heb je nodig?
- 	een paraplu
- een stokbrood
- een broodmes
- een snijplank
- een dun touw
- een schaar
Aan de slag:
- Snijd het stokbrood in dunne plakjes.
- Knip meerdere korte touwtjes van het dunne touw,
eventueel in verschillende lengtes.

8-12 jaar
Brood voor en brood na
Jezus vergelijkt zichzelf met brood.
Hoeveel woorden kunnen de kinderen met ‘brood’
bedenken?

Aan de slag:
-V
 erdeel de kinderen in groepjes.
-H
 oeveel woorden kunnen de kinderen met
elkaar bedenken die beginnen met ‘brood’, zoals
broodmager, broodtrommel, broodpap, broodkorst?
De kinderen krijgen twee minuten om zoveel mogelijk
woorden op te schrijven.
-H
 oeveel woorden kunnen de kinderen met elkaar
bedenken die eindigen op ‘brood’, zoals roggebrood,
knoflookbrood, eekhoorntjesbrood, witbrood? De
kinderen krijgen nogmaals twee minuten om zoveel
mogelijk woorden op te schrijven.
-D
 e groepjes lezen hun woorden voor. De woorden die
door andere groepjes ook zijn bedacht, worden tegen
elkaar weggestreept.
-H
 oeveel unieke woorden heeft ieder groepje
gevonden?

Wat heb je nodig?
Per groepje:
- een vel papier
- een pen

Variant
Bedenk met de hele groep zoveel mogelijk woorden
binnen een afgesproken tijd. De kinderen mogen om en
om een woord noemen.

- Knoop de touwtjes aan de punten van de paraplu.
- Rijg het brood aan het andere uiteinde van de
touwtjes.
- Houd de paraplu vast. Ga eventueel op een stoel
staan.
- Om de beurt gaan één of meer kinderen onder de
paraplu staan.
- Ze doen hun ogen dicht en proberen een stukje brood
uit de lucht te happen.
- Smaakt het naar meer? In het bijbelverhaal horen de
kinderen een verhaal over brood uit de hemel.
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9. BIJBELVERHAAL

8. GEBED ALS DE
KINDERDIENST BEGINT
Goede God,
In het verhaal van vandaag praat Jezus over brood.
Brood dat het volk Israël in de woestijn kreeg.
Brood dat wij eten.
Ook al eten we brood, we krijgen daarna weer honger.
Jezus vertelt dat Hij het brood van God uit de hemel is.
Als we in Jezus geloven, gaat onze honger naar God over.
Dan zijn we gelukkig.
Dan weten we dat God van ons houdt.
Wilt U ons dat brood uit de hemel geven?
Amen.

4-8 jaar
Bij Johannes 6:28-36
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal
met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de
kinderen om goed te kijken en te vertellen wat
ze zien. Je kunt eventueel de weetjes uit het
bovenbouwmateriaal gebruiken om wat meer uit
te leggen.

T ip

Ga in een kring zitten
voor dit gebed. Je
kunt
een kaars aansteken
, of de
kaars die je meenee
mt
uit de dienst in het
midden zetten.

Brood uit de hemel
Het is ochtend. Jezus en zijn vrienden zitten aan
de oever van het grote meer.
‘Hé, kijk daar eens!’ zegt Petrus. Hij wijst over het
water. ‘Er komen allemaal bootjes onze kant op.’
Zijn het de vissers, die naar huis komen met
netten vol vis?

Nee! De bootjes zitten helemaal vol met mensen
en kleine kinderen die op zoek zijn naar Jezus. Ze
zijn hier helemaal naartoe komen varen omdat ze
weten dat Jezus hier is.
Een paar dagen geleden heeft Jezus al die
mensen brood en vis te eten gegeven. Dat was
een groot wonder. En nu willen de mensen meer
over Jezus te weten komen. Ze willen meer over
God horen. En ze hopen misschien ook wel dat
Jezus weer een wonder gaat doen.
De bootjes komen dichterbij. Tot vlak bij het land.
De kinderen springen overboord en plonzen door
het water naar Jezus toe. ‘Hierheen!’ roepen ze.
‘Hier is Hij! Hier is Jezus!’
Daar komen de vaders en moeders met de kleintjes
ook al aan. Een paar sterke mannen helpen de oude
mensen om uit de bootjes te stappen.
‘Jezus,’ vraagt een vrouw. ‘Kunt U ons meer over
God vertellen? Kunt U ons uitleggen wat we
moeten doen? Wat vraagt God van ons?’
Jezus kijkt naar al die kinderen en al die mensen
die om Hem heen staan. ‘Weet je wat God van
jullie wil?’ zegt Hij. ‘God wil maar één ding. Dat
jullie in Mij geloven. Dat jullie geloven dat God Mij
naar jullie toe heeft gestuurd.’
Oei. Het is fijn als Jezus de zieke mensen beter
maakt. Het is fijn als Hij hun zomaar te eten geeft.
Maar in Jezus geloven? Geloven dat God Jezus
naar hen toe heeft gestuurd?
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Dat kan natuurlijk niet zomaar.
‘We willen wel in U geloven,’ zegt een man. ‘Maar dan
moet U eerst iets bijzonders doen. Iets waardoor we
zeker weten dat U bij God vandaan komt. Ik heb in de
oude boeken gelezen dat Mozes dat ook heeft gedaan,
lang geleden. Dat was toen de mensen van ons volk nog
in de woestijn woonden. Ze hadden helemaal niks te
eten in de woestijn, en toen zorgde Mozes voor brood,
toch? Brood uit de hemel. ‘Manna’ heette dat. Dat waren
een soort korreltjes. Die lagen dan ’s morgens op de
grond, en daar kon je brood van bakken.’
‘Dat klopt,’ zegt Jezus. ‘Maar het was niet Mozes die de
mensen dat bijzondere brood gaf, het was mijn Vader!
God zelf.
Luister goed, want Ik ga jullie iets belangrijks vertellen.
God, mijn Vader, wil dat brood uit de hemel ook aan
jullie geven. En als je van dat brood eet, zul je voor altijd
gelukkig zijn. En dan krijg je nooit meer honger.’
‘Echt waar?’ vraagt een meisje blij. ‘Dat brood wil ik wel!’
‘Ik ook!’ roept een jongen. ‘Dan heb ik tenminste geen
honger meer.’
Jezus glimlacht. ‘Weet je,’ zegt Hij, ‘dat brood, dat ben
Ík.’

De kinderen kijken elkaar verbaasd aan.
‘Huh?’
‘Maar Jezus, U bent toch geen brood dat je kunt
opeten!’
‘Dat kan toch niet!’
Het is een beetje moeilijk. Maar Jezus legt uit wat Hij
bedoelt. ‘Als je gewoon brood eet, dan gaat je honger
voor een korte tijd over. Dan voel je je even weer fijn.
Je hebt brood nodig om te kunnen blijven leven.
Maar als je voor altijd wilt blijven leven, als je echt
gelukkig wilt worden, dan moet je naar Mij toekomen. Ik
zorg ervoor dat een ander soort honger overgaat.
Je honger naar God.
Als je in Mij gelooft, dan ben je gelukkig. Dan weet je
dat God van je houdt. En dan mag je voor altijd met
Hem leven!’
Daar moeten de kinderen wel even over nadenken. En
de grote mensen ook.
Je hebt brood en water nodig om te kunnen leven.
Maar je hebt Jezus nodig om bij God te komen. Jezus is
net zo belangrijk als brood en water. Of nee. Eigenlijk is
Jezus nog veel belangrijker!

8-12 jaar
Johannes 6:28-36
Jezus is het hemelse brood
De mensen vroegen: ‘Wat moeten we doen? Wat vraagt
God van ons?’ Jezus zei tegen hen: ‘God vraagt maar
één ding, namelijk dat jullie in mij geloven. Want God
heeft mij gestuurd.’
De mensen zeiden: ‘Kunt u dat met een teken bewijzen?
Dan zullen we in u geloven. Mozes gaf ook een teken,
hij gaf onze voorouders in de woestijn manna te eten.
In de heilige boeken staat: «Hij gaf het volk brood uit de
hemel te eten.»’
Maar Jezus zei tegen hen: ‘Het was niet Mozes, maar
mijn Vader die dat brood gaf. Luister heel goed naar
mijn woorden: Mijn Vader geeft jullie het ware hemelse
brood. Het brood dat God geeft, komt uit de hemel en
geeft eeuwig leven aan de mensen.’
De mensen zeiden: ‘Heer, geef ons elke dag dat brood!’
Jezus zei: ‘Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als
je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je
in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. Maar ik
heb al eerder gezegd: Jullie zien wel wat ik doe, maar
toch geloven jullie niet in mij.’
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10. OM TE WETEN

11. OM OVER TE PRATEN

Brood in de Bijbel
Brood werd in de tijd van de Bijbel dagelijks gegeten, net zoals
veel mensen nu nog steeds elke dag boterhammen eten. Als
je het Onze Vader bidt, zeg je: ‘Geef ons heden ons dagelijks
brood’. Brood is hier een beeld voor eten: ‘Geef ons vandaag
het eten dat we nodig hebben’ (zoek maar op in Matteüs 6:11).
Brood werd in die tijd niet in de winkel of bij de bakker
gekocht, meestal werd het thuis gebakken. Dat kostte
dagelijks veel tijd. Vaak waren broden plat en werden ze
gebakken in een oven, op stenen of op een metalen plaat.
Zo’n plaat kon je makkelijk meenemen en zo konden mensen
ook tijdens een lange reis zelf brood bakken.
Omdat brood de basis was van het dagelijkse voedsel en
daarmee ook van levensbelang, is brood in het joodse en later
in het christelijke geloof een beeld voor Gods zorg en liefde
voor de mensen.

Bij de gespreksvragen staan verschillende
soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’.
Antwoorden op de weetvragen kun je
opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Over
de denkvragen kun je met elkaar wat langer
doorpraten. Op denkvragen zijn er dus ook
geen foute antwoorden!

Manna
In Johannes 6:31 spreken de mensen over het manna dat
Mozes aan hun voorouders gaf in de woestijn. Wat wordt
daarmee bedoeld? Toen de Israëlieten uit Egypte bevrijd
waren, zwierven ze lange tijd door de woestijn. Op een
gegeven moment gingen ze klagen: ze hadden honger.
Daarom liet God een soort brood uit de hemel regenen. De
mensen vroegen: ‘Manna?’ Dat is het Hebreeuwse woord voor:
‘Wat is dat?’ Manna zag eruit als grote zaadkorrels. Het was
wit, en het smaakte net als honingkoek. Lees het verhaal maar
in Exodus 16:9-30.

4-8 jaar
-	Eet jij vaak brood? Wanneer? Wat doe je het
liefst op je boterham?
-	Krijg jij later weer honger, ook al heb je
misschien wel drie boterhammen achter
elkaar gegeten?
-	Weet jij waarom er voor het volk Israël brood
uit de hemel kwam? Hoe heette dat brood?
-	Wie gaf dat brood aan het volk?
-	God wil ons ook brood uit de hemel geven.

Weet jij wie met dat brood uit
de hemel bedoeld wordt?
-	Kun jij bedenken waarom
Jezus belangrijker is dan
‘gewoon’ brood?
8-12 jaar
-	De mensen vragen aan Jezus wat God van
hen wil. Vraag jij je weleens af wat God van
jou wil?
-	Jezus zegt dat God één ding van ons vraagt.
Weet jij wat Jezus met dat ene bedoelt?
-	De mensen willen een teken als bewijs om
in Jezus te geloven. Heb jij ook een teken
nodig om in Jezus te geloven? Of juist niet?
-	Jezus zegt: ‘Als je bij Mij komt, zul je nooit
meer honger hebben’. Wat bedoelt Jezus
daarmee?
-	Waarom horen God en Jezus bij elkaar?

12. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar Jezus is (Marcel en Lydia) en Heer wat kan ik doen (Elly en Rikkert).
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13. OM TE DOEN
4-6 jaar
God zit erachter
Jezus vertelt de mensen dat niet Mozes
het volk Israël brood gaf in de woestijn,
maar dat God dit deed. Jakobus schrijft
later: ‘Al het goede dat wij krijgen, komt
van God.’ De kinderen ontdekken dat God
achter ons dagelijks voedsel zit. In deze
opdracht wordt dat letterlijk zichtbaar.
Wat heb je nodig?
Per kind:
-	het werkblad
-	een strook gekleurd papier

En verder:
-	viltstiften of kleurpotloden
-	gekleurd papier
-	lijm
-	scharen

4-8 jaar
Boekje open over brood
We hebben elke dag brood nodig, net als het volk Israël in
de woestijn. We hebben ook Jezus nodig, die als brood is dat
eeuwig leven geeft. De kinderen maken hier een boekje van.

Aan de slag:
- De kinderen bekijken samen het
werkblad en benoemen wat erop staat.
- Ze vragen aan elkaar of wat ze zien
van God zou kunnen komen.
- De kinderen kleuren het werkblad in.
- De kinderen meten met de strook
hoe lang het stukje moet zijn om het
plaatje te bedekken, daar vouwen ze
de strook.
- Nu knippen ze ter hoogte van de vouw
het stukje af.
- Ze doen wat lijm tegen het randje
en plakken het randje net boven
het plaatje vast, zodat er een luikje
ontstaat. Dit doen ze met alle plaatjes.
- Als de lijm is opgedroogd, vouwen ze
de luikjes omhoog.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een gekleurd A6-papier (een kwart van A4)
Aan de slag:
- De kinderen kleuren de boterhamplaatjes in.
- Ze knippen het blad over de stippellijn door de helft.
- Ze vouwen de twee stroken in harmonicavouw om en om.
- De kinderen plakken de achterkant van nummer 4 op de
achterkant van nummer 5.
- Ze vouwen om en om alle vakjes in de harmonicavouw terug.
- De kinderen leggen het gekleurde velletje papier in de
breedte voor zich neer en vouwen dit dubbel.
- Ze tekenen iets op de voorkant of schrijven hun naam erop.
- Ze vouwen het gekleurde papiertje weer open.
- De kinderen doen lijm langs de randen aan de
Ti ps
binnenkant van het gekleurde papiertje en plakken
Vo
or
een extra
het harmonicaboekje erin.
kle
in
zak
boekje kun
- Even laten drogen en de kinderen kunnen het
je
he
t
we
rkblad
boekje bij zich dragen.
verkleinen tot 75
procent.
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Ti p

4-8 jaar
Hemels brood
Jezus vertelt over het ware
hemelse brood dat God geeft.
Dit brood geeft eeuwig leven aan de mensen. Als
de kinderen de puzzel goed hebben gemaakt,
lezen ze wie hiermee wordt bedoeld.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen of een potlood
En verder:
- 	kleurpotloden
Aan de slag:
-D
 e kinderen zoeken steeds twee dezelfde
broden bij elkaar.
-Z
 e trekken een lijntje tussen de broden.
-Z
 e schrijven in het lege rondje de letter die
bij het brood hoort. Kinderen die niet kunnen
lezen, kunnen de letter misschien overschrijven.
-A
 ls ze de juiste broden met elkaar hebben
verbonden, lezen ze in de rondjes wie het
hemelse brood wordt genoemd. Lees het
woord voor aan de kinderen die nog niet
kunnen lezen.
-D
 e kinderen kleuren de broden en tekenen er
eventueel beleg bij dat zij graag lusten.

8-12 jaar
Broodbingo
De mensen stellen vragen aan Jezus over wie Hij is en
wat ze moeten doen. Kunnen de kinderen de vragen die
worden gesteld over dit bijbelgedeelte beantwoorden?
Wat heb je nodig?
Per groepje:
-	een bingokaart van het werkblad
-	een pen
Vooraf:
- Kopieer het werkblad en knip de vier kaarten los van
elkaar. Vergroot elke kaart naar 150 procent.
Aan de slag:
- Verdeel de kinderen in vier groepjes.
- Ieder groepje krijgt een bingokaart en een pen.
- De vragen kunnen in willekeurige volgorde worden gesteld:
•S
 taat het gelezen bijbelgedeelte in het Nieuwe
Testament? ( ja)
•D
 oor wie, zegt Jezus, is Hij gestuurd? (God)
•U
 it welk land vertrokken de Israëlieten? (Egypte)
•W
 aarheen was het volk van Israël onderweg?
(het beloofde land)
•W
 ie was de leider van het volk Israël? (Mozes)
•W
 at kreeg het volk Israël als brood? (manna)
•W
 aar was het volk Israël toen ze het brood kregen?
(woestijn)

Er zijn vier verschillend
e
bingokaarten. Zijn er
meer groepjes, kopiee
r de
bingokaarten dan dubb
el.
Bepaal met een bingomo
lentje
welke vraag je gaat ste
llen.
Doe alleen de nummers
1
tot en met 20 in het
molentje.

•W
 aar kwam het manna
vandaan? (hemel)
•M
 anna betekent… (wat is
dat?)
•H
 oeveel dingen vraagt God
van ons? (één)
•W
 at willen de mensen van Jezus
zien? (een teken)
•W
 at vraagt God van ons? (geloof in Jezus)
•W
 ie geeft het ware hemelse brood? (de hemelse Vader)
•W
 at geeft het brood uit de hemel? (eeuwig leven)
•H
 oe noemt Jezus zichzelf? (het levende brood)
•A
 ls je bij Jezus komt, krijg je nooit meer... (honger)
•S
 nappen de mensen wat Jezus zegt? (nee)
• In welk bijbelboek lees je dit verhaal? (Johannes)
•A
 ls je gelooft in Jezus heb je nooit meer honger, en ook
nooit meer... (dorst)
• J ezus vergelijkt zichzelf met brood. Hij vergelijkt
zichzelf ook met... (de goede herder)
-W
 elke groep heeft er het eerst een horizontale, verticale
of diagonale rij vol?
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8-12 jaar
Hemelse voeding
De schijf van vijf laat zien hoe je op
een gezonde en gevarieerde manier
kunt eten en drinken. Een van de
vakken bestaat uit brood, granen en
aardappelen. De mensen vragen aan
Jezus wat ze moeten doen. Jezus
antwoordt: ‘In mij geloven’.
De kinderen denken na over wat zij
nodig hebben om te geloven.
Wat heb je nodig?
- een papieren tafelkleed
- een dikke zwarte stift
- viltstiften
Vooraf:
- Verdeel met een dikke zwarte stift
het tafelkleed vanuit het midden in
vijf vakken, waardoor taartpunten
ontstaan.
- Schrijf in elke punt bij de rand een van
de volgende woorden:

• God
• Jezus
• de Bijbel
• Bidden
• kerk en activiteiten
Aan de slag:
- De kinderen zitten om het tafelkleed.
- Kennen de kinderen de schijf van
vijf van het Voedingscentrum? Welke
producten staan in deze schijf?
Waarom is het nodig om uit alle vijf
verschillende schijven eten te kiezen?
- Vraag de kinderen wat er staat op de
schijf van vijf op het tafelkleed. Wat is
‘geestelijk groeien’?
- De kinderen bedenken voor de
verschillende vakken wat ze nodig
hebben voor hun geloof. Moeten
ze dingen leren, weten, onthouden,
vragen, denken of doen?
- Als ze iets bedenken, schrijven de
kinderen dit in het bijbehorende vak.
- Bespreek met elkaar wat de kinderen
hebben opgeschreven.
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8-12 jaar
Broodmozaïek
De mensen vragen aan Jezus wat ze
moeten doen. Jezus antwoordt: ‘In Mij
geloven’. Jezus is het brood uit de hemel,
geliefd door God. De kinderen maken van
brood een mozaïek van geloof of liefde.

Ti p

In de Samen
leesbijbel op
bladzijde 1758-1759
vind je nog meer
ideeën.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- een ontbijtbordje
- een snee brood
- 	een papieren hart of kruis dat op de
boterham past

Vooraf
- Verdeel de soorten beleg en de boter
over de verschillende bakjes.

Wat heb je nodig? Wat heb je nodig?
een ontbijtbordje
* een snee
eenop
papieren
hart of
kruis dat op de boterham past
* een ontbijtbordje * een*snee
brood * een papieren
hart brood
of kruis*dat
de boterham
past
botermesjes
* een kuipje boter of margarine
* botermesjes * een kuipje*boter
of margarine
zoet strooibeleg,
zoals gekleurde
muisjes,
vlokken, schuddebuikjes en hagelslag
* zoet strooibeleg, zoals*gekleurde
muisjes, vlokken,
schuddebuikjes
en hagelslag
hartig beleg
zoals kaas,
komkommer,
tomaatjes, stukjes fruit
* hartig beleg zoals kaas,*komkommer,
tomaatjes,
stukjes
fruit
1

Leg een snee brood
op het bordje.

1

2

Leg eenLeg
snee
hetbrood
papieren hart of het kruis
de boterham en snijd die uit.
op hetop
bordje.

2

3

Leg het papierenBesmeer
hart ofhet
hethart
kruis
of het kruis
met
margarine
op de boterham en
snijd
die uit. of boter.

3

4

4

Besmeer
het de
hart
of met
het randen
kruis beleg. BeginBekleed
de vorm met randen beleg. Begin van
Bekleed
vorm
van
binnenuit
en vul
steeds een rand eromheen.
met
margarine
of boter.
binnenuit en vul steeds een rand eromheen.

Zo ontstaat een mooi mozaïekfiguur.

En verder:
- bakjes
- botermesjes
- een kuipje boter of margarine
- zoet strooibeleg (zoals gekleurde muisjes,
vlokken, schuddebuikjes en hagelslag)
of hartig beleg (zoals kaas, komkommer,
tomaatjes of stukjes fruit zoals plakjes
banaan, bessen, en aardbeien)

Aan de slag:
- Ieder kind krijgt een bord en een snee
brood.
- De kinderen leggen het papieren hart of
het kruis op hun boterham en snijden dat
uit.
- Ze besmeren het hart of het kruis met
margarine of boter.
- Ze bekleden hun vorm met randen beleg.
- Ze beginnen van binnenuit en vullen
steeds een rand eromheen. Zo ontstaat
een mooi mozaïekfiguur.

Zo ontstaat een mooi mozaïekfiguur.

12
Johannes 6:28-36 | Jezus is het brood dat leven geeft

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

De bouwstenen van de zondag

Jezus is het brood dat leven geeft

14. ZEGEN
In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens
die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken.
En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en
jullie vrede geven.’

Ti ps

- Ga in een kring
staan en houd elkaars
handen vast.
- Laat drie kinderen elk
een zin uitspreken, of
spreek alles samen
uit.

Numeri 6:24-25
COLOFON
Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap
Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal
Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje
Illustratie: NBG/Mathias Weber
Werkbladen 4-6/4-8 jaar: Mathias Weber
Strip: NBG/Bart den Heeten
Vormgeving: Frivista
DTP: Villa Grafica
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Maar Jezus zei tegen hen:
‘Het was niet Mozes,
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HEMELS BROOD
Lukt het jou om setjes te maken, zodat je steeds twee
dezelfde broden hebt? Verbind deze twee broden aan elkaar.
Schrijf in de lege rondjes de letter die bij het brood hoort.

Als je alle letters goed naast elkaar hebt opgeschreven,
lees je wie zegt: ‘Ik ben het brood dat eeuwig leven
geeft.’

J

e

z

u

s

z

u

J

s

e
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De mensen vroegen: ‘Wat moeten we doen?
Wat vraagt God van ons?’ Jezus zei tegen hen:
‘God vraagt maar één ding, namelijk dat jullie in
mij geloven. Want God heeft mij gestuurd.’
JOHANNES 6:28-29
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De mensen vroegen: ‘Wat moeten we doen?
Wat vraagt God van ons?’ Jezus zei tegen hen:
‘God vraagt maar één ding, namelijk dat jullie in
mij geloven. Want God heeft mij gestuurd.’
JOHANNES 6:28-29
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MANNA
In Johannes 6:31 spreken de mensen over
het manna dat Mozes aan hun voorouders
gaf in de woestijn. Wat wordt daarmee
bedoeld? Toen de Israëlieten uit Egypte
bevrijd waren, zwierven ze lange tijd door
de woestijn. Op een gegeven moment
gingen ze klagen: ze hadden honger.
Daarom liet God een soort brood uit de
hemel regenen. De mensen vroegen:
‘Manna?’ Dat is het Hebreeuwse woord
voor: ‘Wat is dat?’ Manna zag eruit als grote
zaadkorrels. Het was wit, en het smaakte
net als honingkoek. Lees het verhaal maar in
Exodus 16:9-30.

Jezus is het brood dat leven geeft
BROOD IN DE BIJBEL

Dat kostte dagelijks veel tijd. Vaak waren
broden plat en werden ze gebakken in een oven,
op stenen of op een metalen plaat. Zo’n plaat kon
je makkelijk meenemen en zo konden mensen ook
tijdens een lange reis zelf brood bakken.
Omdat brood de basis was van het dagelijkse
voedsel en daarmee ook van levensbelang, is brood
in het joodse en later in het christelijke geloof een
beeld voor Gods zorg en liefde voor de mensen.

Brood werd in de tijd van de Bijbel dagelijks gegeten,
net zoals veel mensen nu nog steeds elke dag
boterhammen eten. Als je het Onze Vader bidt, zeg
je: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Brood is
hier een beeld voor eten: ‘Geef ons vandaag het eten
dat we nodig hebben’ (zoek maar op in Matteüs 6:11).
Brood werd in die tijd niet in de winkel of bij de
bakker gekocht, meestal werd het thuis gebakken.

De mensen vroegen: ‘Wat moeten we doen? Wat vraagt God
van ons?’ Jezus zei tegen hen: ‘God vraagt maar één ding,
namelijk dat jullie in mij geloven. Want God heeft mij gestuurd.’

Wat heb je nodig?
Wat heb je nodig?
* een ontbijtbordje * een snee brood * een papieren hart of kruis dat op de boterham past
* een ontbijtbordje * een snee brood * een papieren hart of kruis dat op de boterham past
* botermesjes * een kuipje boter of margarine
* botermesjes * een kuipje boter of margarine
* zoet strooibeleg, zoals gekleurde muisjes, vlokken, schuddebuikjes en hagelslag
* zoet strooibeleg, zoals gekleurde muisjes, vlokken, schuddebuikjes en hagelslag
* hartig beleg zoals kaas, komkommer, tomaatjes, stukjes fruit
* hartig beleg zoals kaas, komkommer, tomaatjes, stukjes fruit

Johannes 6:28-29
1

BROODMOZAIEK

Leg een snee brood
op het bordje.

1

2

2

3

Leg een snee brood
Leg het papieren hart of het kruis
Leg
het papieren hart of het kruis op de boterham en
Besmeer
hetuit.
hart of het kruis
op het
bordje.
snijd die
op de boterham en snijd die uit.
met margarine of boter.

3

4

4

Besmeer het hart of het kruis
Bekleed de vorm met rand
Bekleed deofvorm
met randen beleg. Begin
van en vul steeds e
met margarine
boter.
binnenuit
binnenuit en vul steeds een rand eromheen.

De mensen vragen aan
Jezus wat ze moeten
doen. Jezus antwoordt: ‘In Mij
geloven’. Jezus is het brood uit
de hemel, geliefd door God.
In deze opdracht maak je van
brood een mozaïek van geloof
en liefde.
Zo ontstaat een mooi
Zo ontstaat een mooi mozaïekfiguur.
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