
Zondag 4 juli Jezus is het brood dat leven geeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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? 

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! 

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? 
 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

  



 



 


