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Ontwikkeld door Karen Holford (FM, TED) Departement Jongeren & Gezinnen

Nadat Jezus meer dan 5000 mensen had gevoed, 
verzamelden de discipelen 12 manden met brood dat 
was overgebleven. Niets mocht verloren gaan. Kijk eens 
of jouw gezin 12 producten kan vinden in de keuken of 
voorraadkast om naar de voedselbank te brengen, aan 
een arm gezin te geven, of naar een daklozenopvang 

te brengen.

Wat vind je het mooist aan dit 
verhaal? Wat is voor jou de 
belangrijkste boodschap in dit 
verhaal? Wie in het verhaal lijkt het 
meest op jou? Wat zegt dit verhaal 
over de liefde die God voor 

jou heeft?

Stel je voor dat Jezus bij jou thuis komt eten. Hoe zou 
dat voelen? Hoe zou je je voorbereiden? Welk eten zou je 
Hem geven en waarom? Welke vragen zou je Hem willen 
stellen als Hij een dag met je zou doorbrengen? En kun 
je je voorstellen wat Hij allemaal zou zeggen en doen 

zodat je weet hoeveel Hij van je houdt?

Je kunt zelf ook delen van de dingen 
die je hebt. Leg iedere keer een klein 
beetje apart. Maak een doos waar je 
spullen in doet waar je eigenlijk te 
veel van hebt. Aan het eind van het 
jaar kun je het weggeven aan iemand 
die het zwaar heeft of die je er heel 

blij mee maakblij mee maakt.

Leer Matteüs 25:40 om je eraan te 
herinneren dat alles wat je voor een 
ander doet, je ook voor Jezus doet. 
Als je je lunch op school deelt met 
een klasgenoot, dan deel je het met 
Jezus. Wat zou je vandaag met 
iemand kunnen delen? Hoe kun je 
iemand helpen en iemand helpen en zo ook iets 
teruggeven aan Jezus?

Pak een snee brood en geef het door 
aan tafel. Vraag of iedereen er een 
stukje afhaalt en of ze God willen 
bedanken voor iets dat ze graag 
eten. Als je stukjes van het brood 
afhaalt, probeer dan of het lukt om 
iets in de vorm van een vis over te 
lalaten. Deel dan dit deel ook in 
stukken en verdeel het tussen de 

mensen aan tafel.

Kijk hoeveel verhalen je in de Bijbel kunt 
vinden, waar Jezus brood zegende, 
uitdeelde of at. Hoe vaak gaf Hij vis bij 

het brood?

Lees het verhaal over het voeden 
van de 5000 mannen in Johannes 
6:1-14. Doe alsof je één van de 
aanwezigen bent en vertel het 
verhaal alsof je echt die persoon 
bent. Je kunt kiezen om Jezus te 
zijn, een discipel, de jongen die 
zijn lunch deeldzijn lunch deelde, of iemand in de 

menigte.

Jezus zegende het brood voordat 
Hij het in stukken brak en het 
uitdeelde aan de mensen. Schrijf 
verschillende zegeningen of 
gebeden die je voor een maaltijd 
zou kunnen zeggen op aparte 
kaarten. Versier ze en leg ze op de 
eettaeettafel zodat je op verschillende 
manieren kunt bidden. Maak 
nieuwe kaarten bij een speciale 
gebeurtenis of als je een nieuw 

idee hebt.

Probeer de vijf 
broden en twee 
vissen te vinden die 
verstopt zijn op 
deze placemat!

Vertel om de beurt een verhaal over die keer dat 
iemand iets met jou deelde en het jou heel blij 
maakte. Of toen jij iets met iemand anders deelde 
en het de ander gelukkig maakte. Hoe kan het dat 
als we iets delen, ook al hebben we maar heel 
weinig, het anderen laat zien dat God liefde is?


