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Deze zondag is de laatste van een blok met vier teksten uit het boek Jesaja, waarin verteld wordt wat 

de profeet Jesaja namens God aan zijn volk verkondigt. Op deze zondag staat Jesaja 55:1-5 centraal: 

over eten en drinken waar je niets voor hoeft te betalen. 

 

 

 

  

Gebed 
Goede God, 

Voor kostbare dingen moet je betalen.  

Eten en drinken moeten we kopen. 

Maar bij U is alles gratis. 

Bij U hoeven we nooit iets te betalen.  

Terwijl we zoveel van U krijgen!  

U geeft ons uw liefde en uw hulp.  

We krijgen uw vrede en uw zegen. 

Dank U voor alles wat we krijgen. 

Zomaar.  

Voor niets. 

Amen. 



Bijbelverhaal 
Gratis eten en drinken  

Kom je weleens op de markt? Daar vind je van die kraampjes waar marktkoopmensen allerlei dingen 

verkopen, zoals groenten en fruit, brood, stoffen voor kleding en nog veel meer. Ik, Jesaja de profeet, 

kom vaak op de markt. Het ruikt er meestal heerlijk, naar vers brood en lekker eten. Als ik honger 

heb, dan loopt het water me soms in de mond. Dan wil ik het liefst zo’n versgebakken brood kopen, 

dat zo heerlijk ruikt en dat nog een beetje warm is. Mmmm, zo lekker!  

Laatst ook: ik liep op de markt en het was warm. Ik had dorst en honger. Toen kwam ik bij een kraam 

waar de koopman verse broden verkocht, van die lekkere, met een mooie goudgele korst… Het 

brood zag er heerlijk uit, en ik had zo’n trek! Maar… zo jammer – ik had geen geld om het te kopen. 

Ik had helemaal niets. De koopman keek me een beetje boos aan toen hij merkte dat ik geen geld 

had. Hij joeg me nog net niet weg, maar het scheelde niet veel, dus ik liep maar weer door. En bij de 

andere kramen kon ik natuurlijk ook niets kopen, al wilde ik het nog zo graag. Ik had niet eens geld 

voor een slokje water. Tja, zonder geld kun je niets op een markt, dus ik ging met een lege maag 

maar weer naar huis.  

Terwijl ik terugliep naar huis 

sprak God tegen me. Ik heb 

jullie al verteld dat God dat 

soms doet, hè? Ik ben namelijk 

een profeet, iemand die de 

woorden van God aan de 

mensen doorgeeft. Daarom 

zegt God dingen tegen me. 

God zei: ‘Kom hierheen! Hier is 

water. Heb je dorst? Ik heb 

water en eten. Koop hier je 

water en je brood, bij Mij is het 

gratis! En ook wijn en melk, je 

hoeft niets te betalen.’ Dat 

hoorde ik God zeggen! Ik bleef 

even staan. Gratis? Ik hoef niets te betalen? Ik dacht aan die marktkoopman van daarnet. Bij hem 

kon ik helemaal niets kopen zonder te betalen! Maar toen En ik luisterde verder. God zei: ‘Als je naar 

Mij luistert heb je altijd meer dan genoeg te eten. Dan zul je genieten van een heerlijke maaltijd en 

daarna heb je geen honger meer, zeker weten. Waarom zou je nog geld uitgeven aan brood als je 

daarna weer honger krijgt? Of aan iets anders als je er toch niet echt vol van wordt? Bij Mij mag je 

eten voor niets, goed en lekker eten, en daarna heb je nooit meer honger.’  

Lekker eten voor niets? Ik zag het voor me: een marktkoopman die bij een kraam met heerlijk eten 

staat, waar je koel en lekker water kunt drinken, en verse melk, en nog veel meer… En je hoeft niets 

te betalen! Wat zal het druk worden bij die kraam, want wie wil dat nou niet? En dan is het ook nog 

eten waar je nooit meer honger van krijgt. Maar wacht eens, nooit meer honger? Wat voor eten zou 

dat zijn? Ook al eet ik nog zo lekker, ik krijg na een tijdje altijd weer honger.  

Langzaam liep ik verder. Wat had God nou precies gezegd? ‘Als je naar Mij luistert…’ Toen hoorde ik 

nog meer: ‘Luister goed naar Mij en je zult leren hoe je goed kunt leven.’ Aha, God bedoelt dat als je 

naar Hem luistert, Hij je helpt om goede dingen te doen. Dan leef je zoals Hij wil en dan ben je 

gelukkig. En dat is net zo fijn als nooit meer honger hebben. Nu begreep ik het. God wil dat we naar 



Hem luisteren. Hij bedoelt dat luisteren naar Hem net is als heerlijk eten en drinken, omdat je voelt 

dat het goed voor je is. En dan zullen mensen die God nog niet kennen, zien dat God een God is die 

voor je zorgt. Je komt niets tekort en het kost helemaal niets. Wat een mooi nieuws is dat om aan de 

mensen te vertellen! 

OM TE WETEN   
  

 

  



  

 

 



 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HXK0HoDl6pk    

https://www.youtube.com/watch?v=6m2_eWG2U3I 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HXK0HoDl6pk
https://www.youtube.com/watch?v=6m2_eWG2U3I


Een bijzondere boodschap 
Een bijzondere boodschap In Johannes 4:10-14 verwijst Jezus naar deze teksten in Jesaja. Wat zegt 

Jezus? De kinderen ontdekken dit als ze de puzzel hebben opgelost.  

Wat heb je nodig?  

 het werkblad met de tekening  

 het oplossingenblad  

 pen 

Aan de slag:  

 De kinderen vullen de juiste letters in op het oplossingenblad. 

 Welke zin lezen ze? 

 Wat zou Jezus hiermee bedoelen? Lees eventueel het gedeelte voor uit Johannes 4:10-14 

Het werkblad staat hieronder en het oplossingenblad vind je onderaan de kinderzondagsbrief 

  

  



 

 

 

Bronvermelding:  www.debijbel.nl/bijbelbasics 

 

- De oplossing luidt: Het water dat Ik geef, blijft altijd in je. 

  



Oplossingblad: 

 


