
 Les 4 – Baas boven baas 

 

 Lezen uit de Bijbel      Joh. 6: 28-36 

  

  
  

Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’ 

‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,’ antwoordde Jezus.  

Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. 

Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven 

staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’  

Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar 

mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit 

de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’ 

‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen.  

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in 

mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. 

  

Verklaring: 

De Farizeeën wilden dat Jezus een wonder deed. Dan zouden ze wel in hem geloven. Als Jezus 

manna uit de hemel zou laten regenen, ja, dan … 

Maar Jezus was zelf het manna uit de hemel. Dat snapten ze niet. Weet je hoe dat komt? Hun hart 

was niet zacht voor Jezus. En jouw hart? 

  
  

  

Kringgesprek     
  

Heb je wel eens van de Voedselbank gehoord? 
Ken je iemand die voedsel krijgt van de Voedselbank? 
Waar komt dat voedsel vandaan? 
Is het een schande als je van de voedselbank eten krijgt? 
Deel je wel eens van je eten met anderen? Ben je gastvrij?  
Zijn alle bedelaars drugsverslaafd? Zijn alle drugsverslaafden bedelaars? 
Is het wijs om geld te geven aan bedelaars? 
Kun je ook mensen ver weg eten geven? Hoe dan?  
  

   

 
 



VERTELLEN 

 
21 – Brood en vis voor duizenden 
  
  
'M'n tante komt, m'n tante komt. M'n tante...  tippetietippe komt.' zingt Minja, de dochter van Anne uit 
Kapernaüm. Op de maat van het wijsje danst ze door de hoofdstraat in de richting van de poort. Ze heeft 
haar tante in de verte aan zien komen. Onder luid gejoel van kinderen uit de buurt wordt ze ingehaald. 
 
'Mag ik de baby dragen?' vraagt ze gretig. 
Maar tante Tippe is dit keer niet zo vrolijk als anders. 
'Nee kind,' klinkt het, 'de baby is ziek.' 
Jammer voor Minja. Ze is dol op kinderen. Moeder komt haar schoonzus uit het Jordanië al tegemoet 
lopen. Ze zien elkaar niet vaak, dus die twee zijn blij elkaar weer eens te ontmoeten. 
'Ik kom om raad vragen,' zegt Tippe. 'De baby is ziek. Ik heb al van alles geprobeerd. Zelfs m'n gouden 
ketting geofferd aan de berggodin...' 
'Wat?' roept Anne, 'Dat mooie erfstuk van je moeder? Ben je nou helemaal? Je weet toch dat al die goden 
met hun opgeverfde gezichten nullen zijn? Er is maar één God.' 
Tippe begint ervan te huilen, midden op straat. 'Ik heb er alles voor over, als mijn lieve kind maar beter 
wordt.' snikt ze wanhopig. 'Wie kan me helpen?' 
'Ik niet,' antwoordt Anne kortaf, 'Maar Rabbi Jezus wel. Toevallig is Hij in de buurt.' 
Resoluut slaat ze haar hoofddoek om, pakt haar schoonzus bij de arm en zegt: 'Kom mee.' 
 
Het is vreselijk druk daar waar Jezus is. De discipelen zijn net teruggekomen van een lange reis langs 
dorpen en gehuchten. Jezus ziet hoe moe ze zijn. Hij begrijpt dat ze even met Hem willen praten over wat 
ze meegemaakt hebben. 
'Kom mee naar een rustig plekje,' zegt Hij. Ze stappen in de boot van Andreas en gooien de touwen los. 
Wel jammer voor de achterblijvende mensen. Ook Anne en Tippe komen te laat. Teleurgesteld turen ze 
het scheepje na. En met hen vele anderen. 
Zodra men echter merkt dat Jezus en zijn vrienden aan de overkant weer aan land gaan, begint men te 
rennen langs de oever. Kinderen worden op de arm genomen, zieken worden opgetild.  
'Kom mee. Het is wel ver lopen, maar wat moeten we anders?' 
 
Anne en Tippe volgen de menigte. Minja rent vooruit. Met haar lange benen springt ze van steen tot steen 
als een gemzenjong. Bijna als eerste komt ze bij Jezus aan. 
'Kijk nou!' hoort ze Hem zeggen, 'Al die mensen... Het lijken wel schapen zonder herder.' 
Geduldig geeft Hij zijn tijd en liefde weer aan de mens in nood. Minja kijkt met open mond toe. 
'Hoi, Doet,' roept ze na een tijdje als ze een bekende jongen ontmoet. 
Doet is een jongen van een jaar of tien uit de Visstraat. Hij schenkt totaal geen aandacht aan haar. Zijn 
handen omklemmen een pakje. 
'Wat hebbie daar in die doek?' vraagt Minja nieuwsgierig. 
'Gaat je niks aan!' snauwt Doet onvriendelijk. 'Dat is m'n brood en daar krijg jij toevallig niks van. Als je dat 
maar weet.' 
'Pft!' snuift Minja, 'Ik zou het niet eens willen, gierigaard.' 
Kwaad loopt ze weg. Die Doet is altijd zo egoïstisch. 
 
Na een tijdje komen moeder en tante ook aan. De baby huilt weer, daardoor maken de mensen ruimte 
voor hen. Jezus neemt de baby in zijn armen en wiegt haar zachtjes heen en weer. Hij spreekt ook met 
Tippe, die in tranen uitbarst. Als ze haar kind weer terugkrijgt, is het zienderogen opgeknapt. Blij gaat ze 
met haar in het gras zitten, waar het even later vrolijk rondkruipt. 
 
De uren verstrijken. Niemand denkt eraan om naar huis te gaan. Toch zal dat moeten, want de zon gaat 
over een uurtje onder. Minja, die inmiddels goede maatjes is geworden met Johannes, hoort hem tegen 
de Meester zeggen: 'Heer, stuur de mensen toch naar huis. Dan kunnen ze eten kopen.' 
Jezus kijkt hem en de andere leerlingen aan en zegt: 'Geven jullie hen maar te eten.' 
Daar moet Minja om lachen. Brood voor duizenden? Dan moet je wel veel geld hebben. Zo denkt 
Johannes er blijkbaar ook over. 
'Maar... meer dan tweehonderd schellingen om brood te kopen, Heer?'  
'Hoeveel brood is er eigenlijk? Onderzoek dat eens.' antwoordt Jezus wat afwezig. 
Johannes neemt een lege mand en gaat vragend rond. De andere discipelen en Minja doen hetzelfde. 
Zonder succes. Niemand heeft nog iets te eten. Of toch? 



Andreas brengt een jongetje mee, die vijf broden en twee visjes heeft. Meer niet. Tot Minja's verbazing 
herkent ze Doet, die grote egoïst! Nee maar! Nou zul je het krijgen. Hij geeft zomaar zijn eten aan Jezus!! 
Minja's mond valt open van verbazing. 
Jezus is er blij mee.  
'Laat iedereen gaan zitten in groepen van vijftig en honderd.' zegt Hij. 
Het geroezemoes verstomt. Wat gaat er nou gebeuren? 
Gaat Jezus bidden voor dit kleine beetje eten? 
'Vader, U laat het koren groeien, wij danken U ervoor!' klinkt het rustig. 
 
Hoe is het mogelijk. Vijfduizend mannen, vrouwen, kinderen, eten van het kleine beetje voedsel van Doet. 
Jezus breekt het brood en de vis in stukjes, steeds weer, steeds weer... 
De manden gaan rond. Tot de rand gevuld met eten.  
Minja snapt er niks van. 
 
Nooit is Minja deze dag vergeten. Nog jaren praat ze erover.  
Jezus is echt de Messias. Hij zorgt heel goed voor zijn volk. Maar het grootste wonder blijft toch, dat die 
gierige Doet zijn eten weggaf. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEBED   

  

    Onze Vader in de 

hemel, laat uw 

naam geheiligd 

worden,  

laat uw koninkrijk 

komen en uw wil 

gedaan worden op 

aarde zoals in de 

hemel.   

    

  Geef ons vandaag 

het brood dat wij 

nodig hebben. 

Vergeef ons onze 

schulden, zoals 

ook wij hebben 

vergeven  

wie ons iets 

schuldig was.  
  

 

En breng ons niet in 

beproeving, maar red 

ons uit de greep van 

het kwaad 

  

  

    Want aan u behoort 

het koningschap, de 

macht en de 

majesteit tot in 

eeuwigheid. Amen’  

   

    

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht     

  

Onze koning kan het voedselprobleem oplossen. Een ander woord voor koning is ook baas. Jezus is 

onze baas. 

  

Leidster, maak van te voren een paar brieven klaar met de volgende inhoud. 

Laat de brieven rondgaan en laten de kinderen dan samen het juiste baasje kiezen. 

  

Het Baasje 

Jimmy heeft een lieve hond, Doeska. Maar die moet hij wegdoen, omdat hij allergisch  voor dieren is 

geworden. Doeska moet nu een nieuw baasje krijgen . Wil jij Jimmy helpen en het beste baasje voor 

Doeska uitzoeken? Teken een lijn van de juiste brief naar Doeska  

  

Brief 1 van Henk 

Ik wil de hond wel hebben. Ik hoop dat hij waaks is, want ik heb hem nodig om boeven weg te 
jagen. 

Hij kan toch wel tegen alleen zijn, hè? 
  

Brief 2 van Sjon 
Die hond is juist wat voor mij. Ik wil met hem gaan fokken. Dan kan ik geld verdienen  

door de jonkies te verkopen .Hij is toch wel gezond, hè? 
  

Brief 3 van Miranda 
Mag ik Doeska hebben? Ik zal hem goed te eten geven en een keer in de week borstelen, 

Als hij ziek wordt ga ik met hem naar de dierenarts. We kunnen samen lekker dollen. 
  

Brief 4 van Yvonne 
Ik wil heel graag die hond hebben. Al mijn vriendjes hebben een hond en nu wil ik er ook één  

Hij is toch wel mooi om te zien, hè? Is het zo’n hond van de televisie?  
  

Waarom heb je die persoon gekozen?  
…Die kent Doeska’s naam. 

…Die wil voor de hond zorgen. 
…Die heeft liefde voor de hond. 

  
Jezus kent onze naam, hij zorgt voor ons, hij houdt van ons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tekst   Matt. 5:6  

   

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,  

want zij zullen verzadigd worden.  

Leg uit wat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid is (verlangen naar een betere wereld) 

Knip de kaartjes uit, de woorden en het plaatje eronder aan elkaar laten. Vouw ze dubbel en 

draai ze met de woorden naar voren. Telkens draai je één kaartje om tot ze de tekst van de 

plaatjes herkennen.  

   

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

Gelukkig 

  

  

  

  

  

Wie hongeren en 

dorsten 

  

  

  

Naar gerechtigheid 

  

  

  

   Want zij zullen 

  

  

   

  

  

 

  

  

Verzadigd worden  

  

  

  

  

      Mat. 5:6 

  

  

  



 Activiteit  

 
* Pindaketting rijgen, voor de vogels 

 

*Of koekhappen 

 

*Of: Spel: wie schrijft in een bepaalde tijd de meeste namen van voeding op met een vooraf bepaalde letter? 

(groepsgewijs of individueel) 

 

* Hongerigen voeden is één van de zes werken van barmhartigheid, die elke christen behoort te doen, want 

Jezus selecteert ons daarop. Matt.25 

Wat doet onze kerk aan dit probleem? Kunnen wij als kinderen hierin iets betekenen? Het Leger des 

Heils deelt brood en soep uit in de winter als het koud is.  

 De generaal en de papkeuken kun je leuk uitspelen. De Chinezen kunnen de r niet uitspreken, ze 

gebruiken dan de l. Dat is leuk om zo te praten.  

 

De generaal en de papkeuken 

'Nee!' riep de oude Chinese generaal. 'Ik wil niet eten.' 

Zenuwachtig liepen zijn bedienden heen en weer. O, wat dom van hen. Ze wisten toch dat Chao nooit 

wilde eten voordat iemand van zijn huis een paar arme mensen eten en dekens had gegeven. Hoe 

konden ze toch zo vergeetachtig zijn. Gauw gingen ze op pad om hun fout nog goed te maken. Ja, de 

oude vorst was een goed mens, met veel liefde voor de armen.  

Op een dag kwam één van zijn knechten opgewonden binnenrennen. 

'Meester, er wordt wat voor de armen gedaan!' 

De generaal was verrast. Werd er iets voor de armen gedaan? Dat moest hij eens met zijn eigen ogen 

zien.  

'Laat mijn rijtuig voorrijden.' beval hij. 

Vier mooi aangeklede bedienden begeleiden hem op zijn tocht naar de achterbuurten van Peking. En ja. 

Honderden kreupelen, blinden en zieken stonden geduldig in de rij voor een kom gerstepap, 

klaargemaakt door het Leger des Heils. Het Leger des Heils was nog maar pas in China komen werken. 

'Wat fantastisch!' riep de generaal.  'Dat is hard nodig.' 

Pasgeleden waren er namelijk nog vijfhonderd mensen op straat doodgevroren van de kou. 

De leidster van het Leger des Heils, die kapitein werd genoemd, had zelf niet eens een warme jas aan. Zij 

had al haar geld uitgegeven aan voedsel voor de armen. De generaal aarzelde geen moment. Hij gaf 

haar zijn eigen warme jas. En weet je wat hij nog meer deed? 

Hij kocht een stuk grond voor het Leger des Heils om een grotere papkeuken te bouwen. Bovendien 
gaf hij hun elk jaar een grote som gelds. Zo hielp deze ongelovige generaal mee met het werk van 
Jezus. 
 

  

 



Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Hoeveel broden en visjes gaf de jongen 

aan Jezus  

1 Dankte zijn vader, sprak de zegen uit.  

2 Hoeveel mensen werden ermee gevoed?   2 Koning maken  

3 Wat wilden de mensen met Jezus doen?  3 Hij was met ontferming bewogen  

4 Wat deed Jezus voordat hij het brood 

brak? 

4 Per schip  

5 Wie hielpen er met uitdelen?  5 Urenlang lopend langs de kant.   

6 Hadden ze genoeg?  6 Ze hadden nog twaalf manden vol over 

7 Wat was Jezus idee over de mensen?  7 Vijf broden en twee visjes  

8 Waarom was Jezus naar een eenzame 

plaats gegaan?   

8 Omdat hij rouwde om Johannes de Doper 

die onthoofd was. 

9 Hoe was Jezus naar die eenzame plek 

gegaan?  

9 5000  

10 Hoe waren de mensen hem achterna 

gegaan?   

10 De discipelen  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Antwoorden: 1-7     2-9     3-2    4- 1    5- 10    6-6    7- 3   8-8    9-4    10- 5  

 
 

 


