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Hallo allemaal, 

Deze zondag lezen we weer een verhaal uit het evangelie van Johannes. Hierin gaat het over waarom 

Jezus naar de wereld gekomen is: om de mensen weer dichter bij God te brengen. 

De mensen vinden het lastig om Jezus te geloven. Ze willen bewijs zien, dat hij echt door God is 

gestuurd. Net als in het Oude Testament, toen Mozes zorgde voor brood uit de hemel. Dan legt Jezus 

uit wat daarmee wordt bedoeld.  

Lezen jullie mee? 

 

 

 

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

JOHANNES 6:32 



 
 

Brood uit de hemel 

Bij Johannes 6:28-36 

 

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! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=iBouj2SFKhs
https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo
https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo
https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo


 
 

 

 

 

 

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.  

 

Wat heb je nodig?  

- het werkblad (zie volgende bladzijde) 

- een gekleurd papier 

Aan de slag:  

- Kleur de boterhamplaatjes in.  

- Knip het blad over de stippellijn door de helft.  

- Vouw de twee stroken in harmonicavouw om en om.  

- Plak de achterkant van nummer 4 op de achterkant van nummer 5.  

- Vouw om en om alle vakjes in de harmonicavouw terug.  

- Leg het gekleurde velletje papier in de breedte voor je neer en vouwen dit dubbel.  

- Teken iets op de voorkant of schrijf je naam erop.  

- Vouw het gekleurde papiertje weer open.  

- Doe lijm langs de randen aan de binnenkant van het gekleurde papiertje en plak het 

   harmonicaboekje erin.  

- Even laten drogen en je kan het boekje bij je dragen! 

 

Brood mozaïek 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

Hemels brood 

Jezus vertelt over het ware hemelse brood dat God geeft. Dit brood geeft eeuwig leven aan 

de mensen. Als je de puzzel goed hebt gemaakt, lees je wie hiermee wordt bedoeld.  

Wat heb je nodig?  

- het werkblad  

- een pen of een potlood  

- eventueel kleurpotloden  

 

Aan de slag:  

- Zoek steeds twee dezelfde broden bij elkaar.  

- Trek een lijntje tussen de broden.  

- Schrijf in het lege rondje de letter die bij het brood hoort.  

- Als je de juiste broden met elkaar hebt verbonden, lees je in de rondjes wie het hemelse brood   

  wordt genoemd.  

- Kleur eventueel de broden en teken er beleg bij wat je graag lust. 

 

 

 

 

 

 

Oplossing: Jezus 

 



 
 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende kinderzondagsbrief komt uit op 1 augustus.  

Het thema is: Jezus geneest iemand die blindgeboren is. 

 

Bronvermelding: Bijbelbasics 


