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Dit jaar heeft Kompas geen jaarthema, maar vijf
themanummers over verschillende onderwerpen.
Dit eerste nummer gaat over twee ‘Ik ben’
woorden van de Heere Jezus.
Om aan mensen duidelijk te maken Wie Hij is,
gebruikte de Heere Jezus vaak een vergelijking. De
‘Ik ben’ woorden van de Heere Jezus zijn heel
bekend. Twee van deze uitdrukkingen worden in
dit nummer behandeld: ‘Ik ben de Opstanding en
het Leven’ en ‘Ik ben het Brood des levens’.
De eerste uitspraak deed de Heere Jezus toen Hij
Lazarus opwekte uit de dood. Hij wilde laten zien
dat Hij als Gods Zoon macht heeft over leven en
dood. Tegelijk was het ook een teken van Zijn
macht over de geestelijke dood. Uiteindelijk ging
het erom dat mensen zouden geloven dat Hij de
Messias, de Christus was.
De uitspraak ‘Ik ben het Brood des levens’ doet de
Heere Jezus nadat Hij meer dan vijfduizend
mensen te eten heeft gegeven aan het Meer van
Galilea. Hij merkt dat mensen wel gewoon brood
van Hem willen krijgen, zeker op zo’n wonderlijke
manier. Maar Hij heeft meer om hen te geven.
Goed om met de kinderen over te praten: hebben
wij genoeg aan ‘aards’ brood of willen we meer
van Hem ontvangen?
Er kan nog een derde avond worden besteed aan
de ‘Ik ben’ woorden, met een creatieve
verwerking. Die is ook opgenomen in deze
handleiding.
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Gertrude de Regt

Ik ben de Opstanding en het Leven
Thema
Toelichting op het thema
Deze Bijbelvertelling gaat over de opwekking van Lazarus door de Heere Jezus. De Heere Jezus zegt in dit
Bijbelgedeelte: “Ik ben de Opstanding en het Leven.” Dit is een van de ‘Ik ben’-woorden. De Heere Jezus
gebruikt de ‘Ik ben’-woorden om te vertellen Wie Hij is en wat Hij doet. In dit nummer staan twee
vertellingen over ‘Ik ben’-woorden. De Heere Jezus heeft er nog meer gesproken:
− Ik ben het Brood des levens (Johannes 6: 35)
− Ik ben het Licht der wereld (Johannes 8: 12)
− Ik ben de Deur (Johannes 10: 9)
− Ik ben de goede Herder (Johannes 10: 11)
− Ik ben de Opstanding en het Leven (Johannes 11: 25)
− Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14: 6)
− Ik ben de ware Wijnstok (Johannes 15: 5)
− Ik ben van boven (Johannes 8: 23)
− Ik ben de Alfa en de Oméga (Openbaring 1: 11/22: 13)
Doel van de vertelling
De kinderen zien dat Jezus de macht heeft over leven en dood. Ze horen dat God machtig is niet alleen
iemands lichaam, maar ook iemands hart levend te maken.
Introductie van het thema voor de kinderen
Schrijf op een papier de woorden: “Ik ben…”
Zeg dat de Heere Jezus in de Bijbel Zichzelf soms vergelijkt met iets. Hij zegt dan tegen de mensen: “Ik
ben…”
Vraag aan de kinderen daar voorbeelden van weten.
Laat ze noemen wat ze weten en vul ze zo nodig nog aan.
Vraag of de kinderen weten waarom Hij dat deed. (Om aan de mensen te vertellen Wie Hij was en wat
Zijn werk was).
Vertel dat jullie vandaag gaan luisteren naar één van die ‘Ik ben’-woorden: “Ik ben de Opstanding en het
Leven.”
Zingen en lezen
Zingen
Psalm 16: 4, 5 en 6
Psalm 21: 2, 4, 6 en 7
Psalm 27: 7
Psalm 30: 1, 2, 3 en 8
Psalm 31: 5, 12 en 15
Psalm 52: 7
Psalm 91: 7 en 8
Psalm 103: 3
Psalm 118: 7 en 14
Psalm 146: 3
Lied uit ‘Tot Zijn eer’:
Ontwaakt, gij die slaapt
Lezen
Johannes 11: 14-29

Kerntekst
Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook
gestorven; En een iegelijk die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?
(Johannes 11: 25-26).
Vertelling
Martha veegt een traan weg. Ze begrijpt het niet. Hoe kan haar Meester dit nu doen? Ze had iemand
naar de Heere Jezus gestuurd met de boodschap dat Lazarus, haar broer, heel ernstig ziek was. Maar
Jezus is niet gekomen. En nu… nu is het te laat! Lazarus is gestorven. Samen met Maria, haar zus, heeft
ze hem gewassen en ingewreven met olie. En daarna hebben ze het lichaam in doeken gewikkeld.
Buiten Bethanië is hij begraven. Dat is nu al vier dagen geleden. Veel mensen leven met hen mee. Er zijn
veel mensen in huis om hen te troosten. Maar Martha blijft verdrietig. Tegen Maria had ze gezegd: “Als
Jezus hier was geweest, dan was Lazarus vast niet gestorven.” Maria had geknikt: “De Joden in
Jeruzalem wilden Jezus pas nog stenigen. Misschien is Hij daarom niet gekomen. Bethanië ligt tenslotte
vlakbij Jeruzalem.”
Martha kijkt de kamer rond. Wat zijn er veel mensen gekomen om hen te troosten. Zachtjes fluisteren
de mensen met elkaar. Hoort ze het goed? Martha buigt zich wat voorover om nog het nog beter te
kunnen horen. “Jezus is onderweg naar Bethanië,” zegt een man. “Hoe weet je dat?” reageert een ander.
“Ik was net op de markt en daar vertelde een koopman het,” antwoordt de man. Martha hoort het. Dus
Hij komt toch! Nee, haar broer zal ze niet meer terugkrijgen, maar wat verlangt ze er naar om bij de
Heere Jezus te zijn. Zonder iets tegen Maria te zeggen, verlaat ze het huis. Snel loopt ze door de straatjes
van Bethanië, de poort door. Al gauw ligt het dorpje achter haar. Kijk, daar in de verte loopt een groepje
mensen. Dat zal haar Meester zijn met Zijn discipelen. Haastig loopt ze verder. Wat wil ze graag bij Hem
zijn, Hem alles vertellen.
“Heere,” zegt Martha als ze bij de Heere Jezus is aangekomen. “Heere, als U bij ons was geweest, dan
was mijn broer niet gestorven. Maar ik weet dat God U alles zal geven wat U van Hem begeren zult.”
Vriendelijk kijkt Jezus haar aan en zegt: “Uw broer zal weer opstaan.” Jezus bedoelt natuurlijk dat
Lazarus op zal staan met de wederkomst, denkt Martha. En ze antwoordt: “Ik weet dat hij zal opstaan
met de wederkomst.” Jezus blijft haar vriendelijk aankijken. Hij ziet het verdriet van Martha. Hij weet
hoe ze gehoopt had dat Hij komen zou toen Lazarus nog leefde. Hoe ze gehoopt had dat Hij haar broer
kwam genezen. Hij kent haar pijn, haar teleurstelling, haar vragen. En dan gaat Hij troosten. Hij ziet ook
jou als je verdriet hebt. Als er iemand is gestorven van wie je zoveel hield. Als je teleurgesteld of
verdrietig bent. Jezus zegt niet: “Martha, wat een troost hè, dat je broer in de hemel is.” Dat is ook een
grote troost, als je weet dat je opa of je oma, of iemand anders van wie je zoveel hield, in de hemel is!
Maar er is nog een grotere troost. Welke troost is dat? Dat is Jezus Zelf. Luister maar, Hij zegt: “Ik ben de
Opstanding en het Leven, die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en
in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?” Het is alsof Hij zegt: “Martha, Ik geef
het leven niet alleen als Ik terug kom, Ik ben nu al het Leven. Als je in Mij gelooft, dan wordt je verdriet
en rouw heel anders. Dan help Ik je het verdriet te dragen. Ik ben het Leven, buiten Mij is alleen maar de
dood. En Ik ben ook de Opstanding tot dat Leven. Wie in Mij gelooft die leeft echt, dat is een nieuw
leven. En die zal ook eeuwig bij Mij leven, zelfs al is hij gestorven. Geloof je dat?”
Geloof jij het? Voor Lazarus was het niet erg om te sterven, ook al waren Martha en Maria heel
verdrietig. Dat kwam omdat hij met de Heere leefde. Daarom mocht hij na zijn dood voor altijd bij de
Heere zijn. Geloof jij dat de Heere jou dat ook wil geven? Van jezelf leef je zonder Hem. Je voelt het niet
als je God verdriet doet met je zonden. Maar als de Heere je hart levend maakt, krijg je Hem nodig, in
alles. Dan wil je zonder Hem niet meer leven. Dat hoeft dan ook niet meer. Leven met de Heere maakt je
gelukkig. Niet alleen later, nee, nu al! Dan ben je de gelukkigste jongen, het gelukkigste meisje van de
wereld!
De woorden klinken na in Martha’s hoofd: “Geloof je dat?” Jezus’ woorden hebben haar hart geraakt.
Het verdriet is niet weg, de rouw is nog net zo groot, maar de Heere Jezus is er bij. Het gaat om Hém.
Met vaste stem antwoordt Martha: “Ja, Heere, ik geloof dat U de beloofde Messias bent, de Zoon van
God.” Ze gelooft het: de dood heeft niet het laatste woord. Dat heeft Jezus. Hij is de Opstanding en het
Leven!

Dan denkt Martha aan Maria. Die moet ook weten dat Jezus er is. Vlug draait ze zich om en gaat terug.
Als ze thuiskomt, loopt ze naar binnen. Ze fluistert in het oor van Maria: “De Meester is daar en Hij roept
u.” Als Maria dat hoort, staat ze snel op en loopt achter Martha aan naar buiten. Gelukkig de Heere is
toch gekomen! De mensen in de kamer zien Martha en Maria weglopen. “Ze gaan zeker naar het graf,”
zegt een vrouw. “Laten we hen achterna gaan, dan kunnen we met hen klagen.”
Als Maria bij Jezus aankomt, valt ze huilend voor Hem neer. “Heere, als U bij ons geweest was, dan was
mijn broer niet gestorven.” Jezus kijkt naar Maria die aan Zijn voeten ligt. En naar de huilende mensen
die haar gevolgd zijn. Hij weet, dit grote verdriet is het gevolg van de zonde en de dood. Het grijpt Hem
aan. Hij is ontroerd en heeft diep medelijden met haar en de huilende mensen.
“Waar is Lazarus begraven?” vraagt Hij. Maria staat op en zegt met gebroken stem: “Heere, komt U mee,
dan zullen we het laten zien.” Dan kan Jezus Zich niet langer bedwingen. Hij huilt… Diep ontroerd staat
Hij daar bij het graf van Lazarus, Zijn vriend. Wat is de dood een grote vijand. Wat brengt de dood veel
verdriet. De Heere Jezus huilt. Zul je daaraan denken, als je iemand moet begraven van wie je zoveel
hield? De Heere Jezus weet hoe erg dat is, Hij weet hoeveel pijn dat doet. Hij staat naast Martha en
Maria en Hij huilt. Zo wil Hij nog naast mensen, naast kinderen staan in hun diepe verdriet. Jezus weent.
“Zie je hoe veel Hij van hem hield,” fluistert iemand, terwijl ze achter Hem aan lopen. Anderen
fluisteren: “Kon Hij de dood van Lazarus niet voorkomen? Hij kon toch ook een blinde genezen?” Jezus
weet wat de mensen fluisteren. Natuurlijk had Hij de dood kunnen voorkomen, Hij is almachtig. Maar
Hij wil de mensen meer laten zien. Laten zien dat Hij de Levensvorst is, zodat ze in Hem gaan geloven.
Tot Zijn eer!
Daar staan ze voor het graf, gemaakt in een rots met een grote, zware steen ervoor. Jezus beveelt:
“Neem de steen weg.” Maar dàt gaat Martha te ver. Als je dichtbij staat, kun je de graflucht ruiken. Moet
dan de steen weggerold worden? Het is toch duidelijk genoeg dat haar broer gestorven is? En ze zegt:
“Heere, je kunt de graflucht al ruiken, want hij ligt al vier dagen in het graf.” Maar de Heere Jezus zegt:
“Heb Ik niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien, als je gelooft?” Verbaasd horen de mensen
het aan. Wat bedoelt Jezus?
Nadat de steen is weggerold, kijkt Jezus omhoog. “Vader, Ik dank U dat Gij Mij gehoord hebt. Doch Ik wist
dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil, die rondom staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij zouden
geloven dat Gij Mij gezonden hebt.” Het is alsof Jezus met dit gebed wil zeggen: “Hoor je hoe Ik tot Mijn
Vader bid? Zo kan toch alleen de Zoon van God bidden? Geloof toch dat Ik de Messias ben, de Zoon van
God!”
En dan roept Hij met grote stem: “Lazarus, kom uit!” Dat heeft toch geen zin? Een dode kan toch niet
horen? Nee, maar wel als het de Zoon van God is Die spreekt! Doden zullen horen de stem van de Zoon
van God en die ze gehoord hebben, zullen leven.
“Lazarus, kom uit!” Ademloos kijken de mensen toe hoe het onmogelijke gebeurt. Hoe een dode levend
wordt. Hoe de Levensvorst levend maakt. Want kijk! Daar komt Lazarus uit het graf, moeizaam, want
zijn handen en voeten zijn gebonden met grafdoeken. Over zijn gezicht zit een zweetdoek. Sommige
mensen slaan hun hand voor hun mond. Dit, dit is een wonder! En dan zegt Jezus: “Haal de doeken van
hem af, zodat hij vrijuit kan lopen.”
Maar dit gebeurt nu toch niet meer? Nu wekt Hij geen mensen meer op die gestorven zijn. Maar Hij
wekt wel dode zondaren op! Hij roept dode zondaren uit de dood tot het leven. Daarvoor is Hij gekomen.
Daarvoor is Hij Zelf de dood in gegaan. Hij heeft Zelf in het graf gelegen, maar Hij leeft. Hoor naar Jezus’
Naam: Ik ben de Opstanding en het Leven. Hoor je Zijn stem?
Vol ontzetting hebben de mensen het gezien. Het schiet door velen heen: dit kan alleen Gods Zoon. Wat
Hij net zei, is echt waar. Hij is de beloofde Messias, ze geloven het vast! Hun hart is levend gemaakt en is
vol blijdschap en verwondering. Ze gaan mee met de Heere Jezus, naar Bethanië.
Ook Martha gaat mee. In haar hart jubelt het! Haar broer leeft. Wat een wonder. Wat is Jezus goed!
Anderen lopen vlug weg, snel naar de farizeeën toe. Ze gaan vertellen wat Jezus gedaan heeft. Zij zijn
niet blij. Hun hart is koud en hard. Ze willen het Leven niet.
Op wie lijk jij? Is jouw hart dood of levend? Hoor naar de stem van de Zoon van God! Buig voor Hem,
want wie in Hem gelooft, zal leven!

Achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte
‘Ik ben’-woorden
Jezus gebruikt in totaal zeven keer een beeld om uit te drukken Wie Hij is (zie Joh. 6: 35, Joh. 8: 12, Joh.
10: 7, Joh. 10: 11, Joh. 11: 25, Joh. 14: 6 en Joh. 15: 1). Dit zijn de zogenoemde ‘Ik ben’-woorden. Iedere
keer zegt Jezus met nadruk dat Hij Degene is Die ‘het Brood des levens’ of ‘het Licht der wereld’ is. De
uitspraak die Jezus daarvoor in het Grieks doet, herinnert de Joden aan de Naam van God. God maakte
Zich aan Mozes bekend door Zichzelf ‘Ik ben’ te noemen (zie Ex. 3: 14). Doordat Jezus nu deze uitspraken
voor Zichzelf gebruikt, stelt Hij Zichzelf aan God gelijk. Dat is voor de Joden voldoende om Hem van
godslastering te beschuldigen. Vergelijk Joh. 8: 58, waarin Jezus letterlijk zegt ‘Ik ben’. En Markus 14: 62,
waar de Heere Jezus op de vraag van Kajafas: “Zijt Gij de Christus, de Zoon van de levende God?”
antwoordt: “Ik ben het…” God is zo groot en hoog, dat niemand zich aan Hem mag gelijkstellen. Toch
doet Jezus dat wel. Hij en de Vader zijn immers daadwerkelijk Eén.
Opstanding
Dit woord komt voor in de beschrijving van de geschiedenis over Jezus’ opwekking uit de dood. Jezus
‘staat op’ uit de dood. Dit doet Hij zelf. En Hij ‘wordt ook opgewekt’ uit de dood. Dit is een daad van Zijn
Vader.
Het woord ‘opstanding’ betekent ook ‘opstaan tot een nieuw leven’. Wie met Christus sterft, staat ook
met Hem op tot een nieuw leven (Rom. 6: 5). Een mens wordt dan uit de dood levend gemaakt en staat
op in een nieuw leven met God (Rom. 6: 13 en Ef. 2: 5). Dit gebeurt in de wedergeboorte. Daarnaast is er
de opstanding uit de dood bij de wederkomst van de Heere Jezus. Dan worden de lichamen van de
overledenen vernieuwd en met hun zielen verenigd. Degenen die in Christus sterven, zullen opstaan om
binnen te gaan in de eeuwige heerlijkheid; de mensen die zonder Christus zijn gestorven, zullen opstaan
tot hun eeuwige verdoemenis. Het woord ‘opstaan’ heeft dus in de Bijbel drie lagen: de opstanding van
Christus, de opstanding tot een nieuw leven en de opstanding op de jongste dag.
Vrienden van Jezus
We weten niet veel van Jezus’ vriendenkring. Er zijn twaalf discipelen die Jezus volgden. Verder weten
we weinig van de mensen om Jezus heen. In Johannes 11 komen we wel een aantal mensen tegen met
wie Jezus bevriend is. Het zijn een broer en twee zussen, die op meer plaatsen in de Evangeliën
terugkomen. Het zijn Lazarus en zijn twee zussen Maria en Martha. Maria komt in Johannes 12 terug als
de vrouw die Jezus zalft en Zijn voeten droogt met haar haren. Sommige mensen denken dat deze Maria
dezelfde is als Maria Magdalena (zie Luk. 8: 2), maar dat blijkt niet uit de Bijbel. Maria, de zus van
Lazarus, is wel dezelfde als de Maria uit Lukas 10: 38-42, waar we ook Martha tegenkomen. Johannes
beschrijft de geschiedenis van Lazarus op zo’n manier (zie bijv. Joh. 11: 35), dat we niet anders kunnen
concluderen dan dat Jezus innig bevriend was met Lazarus en zijn twee zussen. Op afstand volgen zij
Jezus.
Wonderen en tekenen
Israëls God doet wonderen. Het Oude Testament vertelt over wonderen van God (zie Ps. 78: 4, 11 en 12).
Ook de duivel is in staat om tekenen en wonderen te doen en daardoor veel mensen te verleiden. De
tovenaars aan het hof in Egypte konden bijvoorbeeld Gods wonderen nadoen (zie Ex. 7: 10-12). Jezus
verricht ook veel wonderen. Hij geeft verder aan Zijn apostelen kracht om wonderen en tekenen te
verrichten. Alle wonderen zijn tekenen. God doet wonderen nooit om het wonder op zichzelf. Zij
ondersteunen altijd Zijn Woord. Daarom gaan wonderen vaak samen met tekenen (zie bijv. Joh. 4: 48).
De prediking wordt bevestigd door tekenen die erop volgen (Mark. 16: 28). Zij laten zien wat de
prediking verkondigt. In Jezus uit Nazareth is Gods Koninkrijk gekomen en zal het straks voltooid
worden. Het openen van blinde ogen bijvoorbeeld, toont wat Jezus geestelijk doet. Hij opent blinde
zielsogen. Tegelijkertijd laat het ook zien dat het Evangelie ons menselijk bestaan helemaal wil
veranderen. Ziel en lichaam worden uiteindelijk door Hem vernieuwd. Dit geldt ook van het opwekken
van doden en het reinigen van melaatsen.
De wonderen die Johannes in zijn Evangelie weergeeft, roepen steeds op tot geloof in Christus.
Heidelbergse Catechismus
Zondag 22, vraag en antwoord 57
Wat troost geeft u de opstanding des vleses?
Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden,
maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel
verenigd, en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Vraag en antwoord 58
Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?
Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen
zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geens mensen hart
opgeklommen is, en dat, om God daarin eeuwiglijk te prijzen.
Handleiding bij de werkboekjes

Werkboekje -10
Welk woord komt eruit?
Deze opdracht is bedoeld om na te gaan wat de kinderen nog weten van de vertelling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lazarus was de … van Martha en Maria.
broer (O)
Er waren veel mensen om Maria en Martha te …
troosten (S)
Voordat Lazarus begraven werd, was hij in… gewikkeld.
grafdoeken (P)
Toen Jezus kwam, lag Lazarus… dagen in het graf.
vier (N)
Jezus werd heel…
verdrietig (D)
Jezus zei: Ik ben de … en het Leven.
opstanding (I)
Jezus riep: Lazarus, kom …
uit (A)
Veel mensen … dat Jezus de Zoon van God is.
geloven (T)
Sommige mensen gingen aan de … vertellen wat Jezus gedaan had.
farizeeën (NG)

Het woord dat er uit komt, is: opstanding.
Een wonder van de Heere Jezus
Deze vragen zijn bedoeld om met de kinderen in gesprek te gaan over waarom de Heere Jezus wonderen
deed.


Lazarus werd opgewekt uit de dood. Noem nog eens een paar mensen uit de Bijbel die opgewekt
zijn uit de dood.
Het dochtertje van Jaïrus, de zoon van de Sunamitische, de zoon van de weduwe te Zarfath, de
jongeling in Nain, de man die in het graf van Elisa geworpen werd, de Heere Jezus (door Zijn
Vader), na de kruisiging van de Heere Jezus stonden er mensen op uit de dood, Eutichus.



Lees Johannes 20: 30-31. Waarom deed de Heere Jezus wonderen?
Dat lees je in vers 31: ‘opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij
gelovende het leven hebt in Zijn Naam’. Hij deed dus wonderen om mensen in Hem te laten
geloven.



Elk wonder is een teken. Wat zou de Heere Jezus willen laten zien als Hij iemand uit de dood
opwekte?
Dat Hij almachtig is, maar ook dat Hij dode zondaren levend kan maken. Zie Johannes 11: 15,
‘zodat ze in Hem gaan geloven’.

De hemel
Deze vragen zijn bedoeld om met kinderen in gesprek te gaan over wat in feite het Leven is. Dat is
eeuwig, in de hemel, maar de blijdschap en het leven met de Heere begint hier al op de aarde.


Waarom willen Gods kinderen graag naar de hemel?
Omdat de Heere daar is! En ze dan voor altijd bij Hem mogen zijn.



Begint die blijdschap pas in de hemel? Schrijf ook om waarom je dat denkt.
Nee, de blijdschap begint al op de aarde. Het dienen van de Heere geeft je grote blijdschap. Zie
Psalm 4: 4 (berijmd).
Het zou kunnen dat kinderen vragen of Lazarus in de hemel is geweest. Een begrijpelijke vraag.
De Heere geeft daar in de Bijbel geen antwoord op. Ook bij andere opwekkingen in het Nieuwe
Testament wordt daar niets over gezegd. Je zou met allerlei veronderstellingen kunnen komen,
maar als de Heere, bij zo’n groot wonder, hierover niet zegt, moeten wij dit ook laten rusten.
Blijkbaar is dit niet het belangrijkste. Het gaat hier niet om Lazarus, het gaat over het wonder
dat liet zien Wie de Heere Jezus was. Zeker is, dat Lazarus later weer is gestorven en toen in de
hemel is gekomen. Daar mocht hij voor altijd bij de Heere Jezus zijn.

Troost
In de geschiedenis van Lazarus gaat het ook over verdriet en troost rondom het overlijden van een
geliefde. In het introstukje van het werkboekje is daar ook aandacht aan gegeven. Deze opdracht gaat
daar ook over. Het doel is om met de kinderen na te denken over hoe je iemand die verdriet heeft, kunt
troosten.
Lees het verhaal over Rens. Wat zou jij tegen Rens zeggen om hem te troosten? Schrijf dat op het briefje of
maak er een mooie tekening op.
Laat de kinderen na het lezen van de opdracht even reageren. Geef aan dat het soms niet gemakkelijk is
om iemand troost te geven die verdrietig is. Sommige mensen laten liever door hun daden zien dat ze
aan een ander denken.
Praat met elkaar over:
- Vind je het moeilijk om iets te bedenken om een ander te troosten? Hoe komt dat?
- Wat kun je voor iemand doen als je zijn situatie niet kan veranderen?
Puzzel 1
De Heere Jezus is de Opstanding en het Leven. Dat staat in Johannes 11: 25. Er zijn ook andere
Bijbelteksten die over Hem en het leven gaan. Hieronder staat een voorbeeld. Er is alleen een probleem, de
woorden staan niet op de goede plek. Zet jij de woorden in de juiste volgorde? Eén woord staat al goed. Als
je het echt niet weet, kun je het opzoeken in Johannes 3: 16.
Uitkomst:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft
opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve
maar het eeuwige leven hebbe.
Puzzel 2
Streep de letters c j p x en y door. Zet daarna de letters die over blijven achter elkaar. Je leest dan een
Bijbeltekst die over de Heere Jezus gaat.
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Uitkomst: Ik ben de Eerste en de Laatste en Die leef en Ik ben dood geweest en zie Ik ben levend tot in
alle eeuwigheid Amen (Openbaring 1: 17b, 18a).
Werkboekje +10
Maak de zinnen af!
Deze opdracht is bedoeld om na te gaan wat de kinderen nog weten van de vertelling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lazarus was de broer van Martha en Maria.
Er waren veel mensen om Maria en Martha te troosten.
Voordat Lazarus begraven werd, was hij in (graf)doeken gewikkeld.
Toen Jezus kwam, lag Lazarus vier dagen in het graf.
Jezus zei: Ik ben de Opstanding en het Leven.
Jezus riep met grote stem: Lazarus, kom uit .
Veel mensen geloofden dat Jezus de Zoon van God is.
Sommige mensen gingen aan de farizeeën vertellen wat Jezus gedaan had.

Een wonder van de Heere Jezus
Deze vragen zijn bedoeld om met de kinderen in gesprek te gaan over de betekenis van wonderen;
waarom deed de Heere Jezus die?
Lees Johannes 20: 30-31. Waarom deed de Heere Jezus wonderen?
Dat lees je in vers 31: ‘opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het
leven hebt in Zijn Naam’. Hij deed dus wonderen om mensen in Hem te laten geloven.
Elk wonder is een teken. Wat zou de Heere Jezus willen laten zien als Hij iemand uit de dood opwekte?
Dat Hij almachtig is, maar ook dat Hij dode zondaren levend kan maken. Zie Johannes 11: 15, ‘zodat ze
in Hem gaan geloven’.
In de Bijbel worden er verschillende keren mensen opgewekt uit de dood. Waarom zou de Heere dat nu niet
meer doen? Kijk ook terug naar de vorige vraag.
Probeer in het bespreken van het antwoord deze vraag te koppelen aan de vorige vraag. Het opwekken
uit de dood was een teken, net als de andere wonderen. Daarin liet de Heere Jezus zien Wie Hij was. De
wonderen lieten ook zien hoe het straks zal zijn in het Koninkrijk van God. Dan zullen er geen doden,
zieken en blinden meer zijn. Nu hebben we de hele Bijbel, waarin we kunnen lezen hoe de Heere werkt
en hoe het straks in de hemel zal zijn. Laat ook naar voren komen dat de Heere niet minder machtig is
geworden.
Misschien heb je een dominee weleens horen zeggen dat de Heere nog steeds doden levend maakt. Wat
bedoelt hij daarmee, denk je?
De dominee bedoelt daarmee het hart van mensen. Zoals iemand die dood is, niet kan horen en praten,
zo luisteren onbekeerde mensen niet naar Gods stem en bidden ze niet met een oprecht hart tot Hem.
Als de Heere je hart vernieuwt, hoor je Zijn stem wel. Dan ga je met een oprecht hart tot Hem bidden.
Dan heeft Hij je hart levend gemaakt. “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de
doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.” (Johannes 5: 25).
Mee-lijden
Soms vragen mensen zich af waarom God het lijden in de wereld toelaat, als Hij het toch kan
veranderen. De bedoeling van deze twee vragen is om kinderen te laten zien dat het verdriet God niet
onverschillig laat. Het verdriet is er door onze zonden. Daar heeft de Heere ook verdriet van. Hij lost dit
niet ‘goedkoop’ op door het verdriet uit te bannen (dat gebeurt straks, in de nieuwe hemel en op de
nieuwe aarde). Hij is bij mensen in hun verdriet en richt hun ogen op het Leven dat Hij geven kan.
Er is veel verdriet in de wereld. Misschien vraag je je weleens af of de Heere het verdriet ziet. Hoe kun je in
het verhaal zien dat de Heere alles ziet?
De Heere Jezus werd ontroerd en Hij leed mee met Martha en Maria. Ook weende Hij.
De Heere Jezus leed Zelf mee met Martha en Maria. Wat kunnen wij hiervan leren?
De Heere Jezus voelde Zelf ook het verdriet om Lazarus. Hij leed als Mens ook verdriet. Hij werd de

mensen in alles gelijk, behalve de zonde. Daarom kan Hij nu ook medelijden hebben met ons verdriet en
met onze moeiten (zie Hebreeën 4: 15). Maar Hij is niet machteloos, zoals mensen dat zijn. Hij is nu in de
hemel bij Zijn Vader en bidt voor Zijn kinderen.
Wij mogen ook medeleven tonen aan mensen die verdriet hebben. De Heere ziet ons verdriet en komt in
dat verdriet naar ons toe. Hij troost ons, niet altijd door het verdriet weg te nemen, maar door ons nabij
te zijn ín het verdriet.
Hoort God mij?
Martha en Maria dachten dat de Heere Jezus te laat kwam. Kinderen kunnen dat ook wel eens denken
als dingen anders gaan dan ze hadden gedacht of gebeden. Het doel van deze vraag is niet om te
begrijpen waarom God dat doet. Wij kunnen God vaak niet begrijpen. Wij zien de dingen alleen door
onze ogen. Het gaat om vertrouwen, ook als we dingen niet begrijpen.
De Heere Jezus gaat niet direct naar Bethanië als Hij hoort dat Lazarus ziek is.
Probeer met je eigen woorden te zeggen wat er staat in Johannes 11: 4.
Bijbelwoorden:
En Jezus, dat horende, zeide:
Deze krankheid is niet tot de
dood, maar ter heerlijkheid
Gods; opdat de Zone Gods
door dezelve verheerlijkt
worde.

Jouw woorden:
Toen Jezus dat hoorde, zei Hij:
Deze ziekte leidt niet naar de dood,
maar zal zijn tot eer van God; de
Zoon van God zal hierdoor geëerd
worden.

Waarom ging de Heere Jezus dus niet direct mee om Lazarus te genezen?
Omdat Hij Lazarus zou gaan opwekken uit de dood en daardoor zou God nog veel meer geëerd worden
dan door Lazarus te genezen. Maar ook zodat mensen in Jezus zullen geloven als de Zoon van God.
Soms lijkt het wel eens dat de Heere je gebed niet hoort of dat Hij te laat is om te helpen. Wat leer je
daarover in deze geschiedenis?
De Heere hoort je gebed altijd en Hij ziet je verdriet. Hij vergeet je niet, maar Hij komt om te helpen op
de tijd, die Hij het beste vindt. Hij wil je leren op Hem te vertrouwen.
De hemel
Deze vragen zijn bedoeld om met kinderen in gesprek te gaan over wat in feite het Leven is. Dat is
eeuwig, in de hemel, maar de blijdschap en het leven met de Heere begint hier al op de aarde.
Waarom willen Gods kinderen graag naar de hemel?
Omdat de Heere daar is! En ze dan voor altijd bij Hem mogen zijn.
Begint die blijdschap pas in de hemel? Schrijf ook om waarom je dat denkt.
Nee, de blijdschap begint al op de aarde. In het dienen van de Heere ligt grote vreugde. Zie Psalm 4: 4
(berijmd).
Het zou kunnen dat kinderen vragen of Lazarus in de hemel is geweest. Een begrijpelijke vraag. De Heere
geeft daar in de Bijbel geen antwoord op. Ook bij andere opwekkingen in het Nieuwe Testament wordt
daar niets over gezegd. Je zou met allerlei veronderstellingen kunnen komen, maar als de Heere, bij zo’n
groot wonder, hierover niet zegt, moeten wij dit ook laten rusten. Blijkbaar is dit niet het belangrijkste.
Het gaat hier niet om Lazarus, het gaat over het wonder dat liet zien Wie de Heere Jezus was. Zeker is,
dat Lazarus later weer is gestorven en toen in de hemel is gekomen. Daar mocht hij voor altijd bij de
Heere Jezus zijn.
Troost
In de geschiedenis van Lazarus gaat het ook over verdriet en troost rondom het overlijden van een
geliefde. In het introstukje van het werkboekje is daar ook aandacht aan gegeven. Deze opdracht gaat
daar ook over. Het doel is om met de kinderen na te denken over hoe je iemand die verdriet heeft, kunt
troosten.
Lees het verhaal over Rens. Wat zou jij tegen Rens zeggen om hem te troosten? Schrijf dat op het briefje of
maak er een mooie tekening op.

Laat de kinderen na het lezen van de opdracht even reageren. Geef aan dat het soms niet gemakkelijk is
om iemand troost te geven die verdrietig is. Sommige mensen laten liever door hun daden zien dat ze
aan een ander denken.
Praat met elkaar over:
- Vind je het moeilijk om iets te bedenken om een ander te troosten? Hoe komt dat?
- Wat kun je voor iemand doen als je zijn situatie niet kan veranderen?
Puzzel 1
Als je de letters uit de blauwe vakjes opschrijft, staat er een tekst uit Efeze 5: 14. Werk van links naar rechts.
Welke zin komt er uit?
Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Wat heeft deze tekst met de vertelling te maken?
Lazarus stond ook op uit de dood. Hier wordt alleen de opstanding tot een nieuw leven (de
wedergeboorte) bedoeld.
Wat zegt de Heere door deze tekst tegen jou?
Dat je wakker moet worden uit je doodslaap. Zodat Christus Koning over je kan zijn.
Als je God niet dient, is je hart onverschillig voor hem. Het is net als bij een dode: die kan ook niets horen
of voelen. Als God je hart levend maakt, ga je Zijn woorden wel horen en ga je Hem liefhebben. Dan
wordt Christus Koning over je leven.
Dat de Heere dit als opdracht geeft, laat zien dat je niet mag denken: God doet het wel als Hij het wil. Als
je het de Heere oprecht vraagt, zal Hij je levend maken.
Puzzel 2
Zet de letters in de vakken hieronder in de goede volgorde. Begin met de onderstreepte letter. Je leest dan
een Bijbeltekst.
Ik ben de Eerste en de Laatste. En Die leef en Ik ben dood geweest; En zie, Ik ben levend in alle
eeuwigheid. Amen. (Openbaring 1: 17b, 18a).

Ik ben het Brood des levens
Thema
Toelichting op het thema
In dit nummer van Kompas gaat het over twee ‘Ik ben…’ woorden van de Heere Jezus. De uitspraak ‘Ik
ben het Brood des levens’ staat in Johannes 6. Dit is een lang hoofdstuk van in totaal 71 verzen, die
nauw met elkaar samenhangen. Het is goed om de uitspraak van de Heere Jezus in de context van het
hoofdstuk te lezen.
Het hoofdstuk is te lang om helemaal in één vertelling te verwerken. Ook de rede van de Heere Jezus,
waarin Hij Zijn uitspraak ‘Ik ben het Brood des levens’ uitlegt, is lang en moeilijk voor kinderen. Daarom
is ervoor gekozen om in de vertelling vooral de verzen 1-35 te behandelen en de nachtelijke gebeurtenis
in vers16-21 niet op te nemen. De verzen 36-58 komen globaal aan de orde en komen ook in de
opdrachten terug.
Bij de vertelling is gekozen voor het perspectief vanuit een kind, de jongen met de vijf broden en de twee
vissen. Omdat de stof aan de ene kant heel bekend is, met name de geschiedenis van de spijziging, en
aan de andere kant heel abstract, met name het gedeelte over het Brood des levens, is er voor dit
perspectief gekozen. Het brengt de geschiedenis wat dichterbij.
Het is vanuit het perspectief van een ‘alwetende’ verteller gemakkelijker een toepassing te maken naar
het leven van de kinderen, dan vanuit het ik-perspectief. Daarom is het verhaal ingekaderd in een
introductie en afsluiting, waarbij met de kinderen wordt gesproken over de betekenis van deze
geschiedenis voor hun eigen leven.
Doel van de vertelling
De kinderen zien dat alleen de Heere Jezus je echt gelukkig kan maken. Alle mooie dingen in deze wereld
kunnen je uiteindelijk niet tevreden stellen, je wilt steeds meer. Maar wie Jezus heeft, die heeft genoeg.
Introductie van het thema voor de kinderen
- Neem allemaal eens twee dingen in je gedachten waar je de afgelopen week om hebt gebeden.
- Laat kinderen dingen noemen en schrijf ze in steekwoorden op. Of laat de kinderen de dingen
op briefjes schrijven en inleveren.
- Zeg dat dit iets te maken heeft met de boodschap van de vertelling en dat je hier na de
vertelling nog op terugkomt.
Zingen en lezen
Zingen
Psalm 25: 6
Psalm 34: 5
Psalm 36: 3
Psalm 42: 1
Psalm 81: 12
Psalm 144: 2 en 7
Lofzang van Maria: 6
Gebed des Heeren: 1, 5, 9 en 10
Lied uit ‘Tot Zijn eer’:
O, alle dorstigen
Lezen
Johannes 6: 22-35
Kerntekst
En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij
gelooft, zal nimmermeer dorsten (Johannes 6: 35).

Vertelling
Ik was mooi op tijd! Ik had het onderweg al van mensen gehoord: Jezus is weer in Galilea en Hij is naar
de berg aan de noordoostkant van het meer gegaan. Ik wist wel welke berg ze bedoelden, want daar
was Hij al vaker geweest. Ik hoefde de mensen maar te volgen. We klommen het pad op naar boven. De
zon stond al hoog aan de hemel en het was warm, maar dat gaf niet. Ik keek intussen goed rond en toen
zag ik Hem. Hij zat op een hoger gelegen deel van de helling, zodat iedereen Hem goed kon zien.
Rondom Hem zaten al veel mensen. Dat vond ik jammer, want nu kon ik niet heel dichtbij Hem komen.
En een jongen als ik zouden ze er zeker niet doorlaten. Maar toch kon ik een plekje vinden waar ik Hem
goed kon zien.
Nu zit ik al een poosje te wachten. Jezus wacht ook, want er komen nog veel meer mensen aan. Mannen,
vrouwen, kinderen… hoeveel zouden het er wel niet zijn? Honderden? Nee, nu vast al wel een paar
duizend. Ik blijf zitten naast de mand die ik meegenomen heb. Er zit brood in en vis. Ik heb het
meegekregen van thuis. Gerstebrood is wel niet zo lekker als tarwebrood, maar het is goedkoop en het
stilt de honger goed.
Kijk, nu gebaart Jezus dat iedereen stil moet zijn. Hij wil iets gaan vertellen. Wonderlijk, hoe duizenden
mensen ineens stil kunnen zijn. Iedereen wil horen wat Jezus gaat vertellen. Ik kijk naar Zijn gezicht.
Niemand kan zo kijken als Hij: alsof Hij alle mensen die hier zijn, even lief heeft. Alsof Hij alles van je
weet, maar je toch niet zal afwijzen. Ik vergeet alles om me heen en luister geboeid naar wat Hij zegt.
Na een tijd stopt Jezus met spreken en hij vraagt iets aan één van Zijn discipelen. Het is Filippus, die ken
ik wel, want hij komt uit Betsaïda, hier niet ver vandaan. Filippus denkt even na en zegt dan iets. Hij
steekt zijn handen op, alsof hij het antwoord ook niet weet. Er komen nog meer discipelen om Jezus
heen staan. Ik zie ze om zich heen kijken en dan verspreiden ze zich tussen de mensen. Het lijkt wel of ze
iets zoeken.
Plotseling schrik ik op. Ik word op mijn schouder getikt. Andreas, één van de discipelen van Jezus, staat
naast me. Hij wijst op mijn mand en vraagt: heb jij misschien iets te eten bij je? Ik kijk hem verbaasd
aan. Zou hij misschien Jezus iets te eten willen geven? ‘Ja,’ zeg ik, ‘ik heb vijf gerstebroden bij me en
twee vissen.’ Hij knikt. ‘Weet je, we zijn op zoek naar eten voor de mensen hier. Straks is het avond en de
mensen kunnen hier geen eten in de buurt kopen. De Meester wil de mensen niet naar huis laten gaan
zonder eten. Sommigen zitten hier al een hele poos.’
Dat begrijp ik wel. Maar… wat kan Andreas beginnen met mijn vijf broden en twee vissen? Dat zou voor
Jezus en Zijn discipelen nog niet eens genoeg zijn. En verder hebben er maar weinig mensen iets bij zich.
‘Wil je even meekomen?’ vraagt hij. Ja, dat wil ik wel. We lopen tussen de mensen door naar voren, tot
we bij Jezus staan.
“Meester,” zegt Andreas, “hier is een jongen die vijf gerstebroden heeft en twee visjes. Maar wat
betekent dat voor zoveel mensen?”
Maar Jezus blijft rustig. Hij kijkt vriendelijk en ik geef de broden en de vissen aan Hem. Hij zegt tegen
Zijn discipelen: “Laat alle mensen in het gras gaan zitten.” De discipelen gaan rond om het tegen
iedereen te zeggen. Even later zitten alle mensen netjes in groepen in het gras.
Ik blijf dicht bij Jezus en ik kijk toe wat Hij doet. Hij pakt de vijf broden en dan heft Hij Zijn ogen op naar
de hemel. Het is heel stil geworden. Iedereen kijkt gespannen toe. Hoor, Jezus dankt God voor het brood.
Rustig en vol vertrouwen klinkt Zijn stem. Dan begint Hij het brood in stukken te breken en geeft het
aan Zijn discipelen. Verwonderd kijk ik toe hoe Hij het brood breekt, en breekt, en breekt… Hij breekt er
telkens een stuk af, maar het raakt niet op! Het brood wordt meer, en meer, en meer. De discipelen
delen het brood uit onder de mensen. Ik krijg er ook wat van. Als Hij genoeg van het brood heeft
gebroken, breekt Hij ook de vissen, op dezelfde manier. De discipelen lopen af en aan met hun manden
brood en vis. Ik kijk om me heen en zie alle mensen eten. Mannen, vrouwen en kinderen, ze eten tot ze
genoeg hebben.
Dan zegt Jezus: “Vergader de overgeschoten brokken, zodat er niets verloren gaat.” De discipelen gaan
rond met manden en halen alle resten op. Als ze terug komen, hebben ze allemaal een volle mand met
brood bij zich: twaalf volle manden. Dat is nog veel meer dan ik eerst bij me had.
Nu de maaltijd achter de rug is, beginnen de mensen druk met elkaar te praten. Ik hoor ze zeggen: “Deze
is waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.” Ik weet wel wat de mensen bedoelen. Ik heb het wel
eens gehoord toen in de synagoge voorgelezen werd uit de boeken van Mozes, uit het boek van
Deuteronomium. “Een Profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God

verwekken; naar Hem zult gij horen.” We wachten al zo lang op de Messias Die komen zou. Zou Jezus de
Messias zijn?
De mensen beginnen steeds drukker met elkaar te praten. Ze kijken opgetogen naar Jezus. Kijk, Jezus
staat op. Hij zegt iets tegen Zijn discipelen en gaat de berg op. Wat zou Hij gaan doen? De mensen kijken
Hem na, maar volgen Hem niet. De discipelen volgen Hem ook niet. Ze zoeken hun spullen bij elkaar en
gaan naar hun vissersboot. Even later varen ze het meer op.
Het is al bijna donker. Sommige mensen vertrekken, ze gaan naar huis. Er zijn ook mensen die blijven. Ze
willen wachten tot Jezus weer terugkomt. Morgen willen ze nog meer van Hem horen.
Ik ga ook naar huis. Wat heb ik veel te vertellen! Maar misschien, als het mag, kom ik morgen weer
terug.
Het is nog koud bij het meer. De zon is net opgegaan en laat haar eerste stralen over het glinsterende
water glijden. Ik heb geen last van de kou, want ik heb net een eind gelopen. Het mocht, ik mocht weer
naar Jezus gaan luisteren. Mijn vader is ook mee gekomen. Er zijn alweer veel mensen hier. Sommigen
hebben in de buurt geslapen, anderen zijn naar huis geweest. Zouden er weer zoveel zijn als gisteren?
Toen waren er wel vijfduizend, heb ik gehoord. Het nieuws van wat er gisteren is gebeurd, is als een
lopend vuurtje rond gegaan. Kijk, er komen zelfs bootjes van de overkant, uit Tiberias. Ze leggen aan bij
de waterkant.
De mensen zeggen tegen elkaar: “Hebben jullie Jezus gezien?” Maar iedereen schudt zijn hoofd.
Niemand heeft Hem meer gezien nadat Hij gisteren de berg op is gegaan. Zijn discipelen zijn naar de
overkant gevaren, naar Kapernaüm. Zou Hij bij hen zijn?
Uiteindelijk stappen de mensen in de bootjes die net zijn aangekomen. Ze gaan Hem zoeken. Wij weten
ook een plekje te bemachtigen. Een tijdje later zijn we in Kapernaüm. De mensen lopen naar de
synagoge, die staat dichtbij het meer. Daar is Jezus vaak, om onderwijs te geven.
Aan de opgewonden stemmen hoor ik dat ze Hem gevonden hebben. Een grote menigte mensen
verzamelt zich bij de synagoge. Ik kruip tussen de mensen door naar voren. De mensen staan om Jezus
heen. “Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?” vragen ze.
Maar Jezus geeft niet direct antwoord op hun vraag. Hij kijkt ernstig. Dan begint Hij te praten. De
mensen worden stil en luisteren. “U zoekt Mij, niet omdat u de tekenen gezien hebt, maar omdat u van
de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die
blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal.” Jezus kijkt verdrietig. Hij is niet
blij dat de mensen achter Hem aankomen. Wat zou Hij dan graag willen? Wat bedoelt Hij precies?
Hoor, daar stelt iemand een vraag. “Wat zullen wij doen, opdat wij de werken van God mogen werken?”
Ja, wat moeten wij dan doen, om te doen wat God wil? Jezus geeft antwoord. Hij zegt dat de mensen in
Hem moeten geloven. Hij zegt dat Hij door God is gezonden. Je ziet de mensen nadenken. Is Jezus door
God gezonden? Dat kunnen ze bijna niet geloven. “Doet U dan eens een teken, zodat wij kunnen zien
dat het echt waar is?” vraagt iemand. “Onze vaders hebben manna gekregen in de woestijn toen ze
Mozes om eten vroegen. Dat was brood uit de hemel.” Vragend kijken de mensen Jezus aan. Hij heeft
gewoon brood vermenigvuldigd. Maar dat is nog niets bij het manna dat de mensen in de woestijn elke
dag kregen. Dat was brood uit de hemel!
De Heere Jezus geeft antwoord. “Mozes geeft u geen brood uit de hemel, maar Mijn Vader, Die geeft u
het ware Brood uit de hemel. Want dat Brood, dat is Hij Die uit de hemel gekomen is en Die aan de
wereld het leven geeft.”
Dat hemelse brood willen de mensen wel hebben. Zou Jezus hun dat kunnen geven? “Heere, geef ons
altijd dit brood,” zeggen ze.
Even is het stil. Dan zegt Jezus: “Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren en
die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.”
Ik zie vragende gezichten om mij heen. Is Jezus Zelf dit Brood? Hoe kan dat?
Jezus vertelt verder. Hij zegt dat alle mensen Hem zien, maar dat ze toch niet in Hem geloven. Ze zien
Hem als een Profeet, maar ze geloven niet dat Hij uit de hemel is gekomen. Ze geloven niet dat God Zijn
Vader is en dat de woorden van Jezus de woorden van God zijn.
Jezus vertelt de mensen dat God er dan Zelf voor zal zorgen dat er mensen in Hem gaan geloven. En
iedereen die in Hem gelooft, die zal van Hem het eeuwige leven krijgen. Gewoon brood stilt voor even
de honger van mensen. Maar wie in Hem gelooft, heeft voor altijd genoeg.
Dan zwijgt de Heere Jezus. De mensen beginnen weer met elkaar te praten. Ze zijn niet blij meer, maar
boos. Ik kan het zien aan hun gezichten: ze mopperen onder elkaar. Ze geloven Jezus niet. Toen Jezus het
gewone brood uitdeelde, waren ze blij. Maar nu Hij zegt dat Hij dat hemelse Brood is en dat Hij dat wil
geven, lopen ze weg.
Wij gaan ook naar huis. Ik heb veel om over na te denken. Ik begrijp niet alles van wat er is gezegd. Toch
was het heel belangrijk, dat weet ik wel. Is Jezus de Messias, de Zoon van God? Wil Hij ons het eeuwige

leven geven? Ik denk terug aan het brood en de vis die Hij uitdeelde. En diep in mijn hart geef ik het
antwoord.
Afsluiting
Gesprekje over de toepassing van dit verhaal.
- Waar was het de mensen om te doen? (Om het brood dat Jezus gaf, om de sensatie om een
wonder mee te maken).
- Waarom was de Heere Jezus hier verdrietig over? (Hij wilde dat de mensen Hem zouden volgen
om Wie Hij was en om het eeuwige leven dat Hij hen geven kon).
- Kijk nog eens naar de dingen die wij opgeschreven hebben, de dingen waar wij om bidden.
Waarom hebben wij de Heere nodig? Is het om de dingen die wij van Hem willen krijgen, of is
het om Wie Hij voor ons wil zijn?
- Natuurlijk mag je de Heere vragen om dingen die je graag van Hem wilt krijgen. Dat kunnen
hele goede dingen zijn: gezondheid, hulp bij je werk op school, beterschap voor iemand die ziek
is, … De Heere wil graag dat je Hem daarom bidt en dat je die dingen van Hem verwacht. Maar
als het je er alleen te doen is om die dingen van Hem te krijgen en je hebt Hem niet nodig als je
Zaligmaker, dan is Hij net zo verdrietig om jou als om de mensen in deze geschiedenis.
Achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte
De berg
Het is niet duidelijk om welke berg het hier precies gaat. Het is in elk geval een berg aan de
noordoostkant van het meer, een streek die dunbevolkt is.
Gerstebrood
Gerstebrood was eenvoudig en voedzaam brood, dat vaak door arme mensen gegeten werd.
Penning
Als de discipelen vragen of ze voor tweehonderd penningen brood zullen kopen, is dat een behoorlijk
bedrag. Een penning is ongeveer een dagloon van een arbeider.
Johannes 6: 16-24
Deze verzen zijn uit de vertelling gelaten. Ze vertellen wat er in de avond en nacht gebeurt die daarop
volgt: de discipelen varen het Meer van Galilea op. Jezus komt hen ’s nachts tegemoet op het water en
komt bij hen aan boord. Ze varen naar Kapernaüm en gaan daar aan land.
De menigte mensen die Jezus de vorige dag te eten had gegeven, was (voor een deel) niet naar huis
gegaan, of weer terug gekomen. Ze bevinden zich nog aan de andere kant van het meer. Ze hebben de
discipelen weg zien varen, maar weten niet waar Jezus is. Uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat
Jezus waarschijnlijk ook aan de overkant is. Ze stappen in vissersbootjes die uit Tiberias afkomstig zijn
en varen naar Kapernaüm, Jezus achterna.
Wonderen en tekenen
De wonderen verwijzen naar Wie Jezus werkelijk is. Jezus bedoelt dat ze het uiterlijke wonder wel zien,
maar de betekenis niet doorzien.
Opvallend is dat Jezus helemaal geen antwoord geeft op de vraag van de mensen, hoe en wanneer Hij
hier is gekomen. Hij wil hun nieuwsgierigheid en sensatiezucht niet bevredigen door nog een wonder,
maar Hij confronteert hen gelijk met het punt wat Hij Zelf belangrijk vindt: de reden waarom ze Hem
volgen. Het gaat er niet om hoe Hij hier is gekomen, het gaat erom waarom Hij van hen is weggegaan.
Dat gaat Hij uitleggen.
Wie is Jezus: Profeet, Messias, Zoon van God
De menigte erkent na het wonder van de broden dat Jezus de beloofde Profeet is waarvan Mozes al
heeft gesproken (Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God
verwekken; naar Hem zult gij horen, Deuteronomium 18: 15). De Heere Jezus is wel Degene voor wie de
mensen Hem houden, maar Hij zal dat niet zijn op de manier waarop zij dat wensen. Zodra Hij over
Zichzelf gaat spreken als over het Brood dat uit de hemel is neergedaald, raakt de menigte in beroering
(Johannes 6: 42). Ze zien in Hem wel de Profeet Die is voorzegd, maar dat Hij de Zoon van God is, kunnen
ze niet geloven.

Zelfs uit de bredere kring van Zijn volgelingen zijn er mensen die afhaken als ze dit horen (Johannes 6:
60).
Eerst had Jezus in Jeruzalem een conflict over Wie Hij is, naar aanleiding van de genezing in Bethesda
(Johannes 5). Nu heeft Hij ook in Galilea een conflict over Wie Hij is. De mensen volgen Hem vanwege de
wonderen die Hij doet, maar willen niet in Hem geloven zoals Hij Zich door die wonderen presenteert:
als Gods Zoon, door Zijn Vader gezonden tot redding van zondaren.
Jezus als het Brood des Levens
In Johannes 6: 26-58 vertelt de Heere Jezus over Zichzelf als over ‘het Brood des levens’. Deze
redevoering kun je onderverdelen in drie gedeelten:
- Jezus is het Brood des levens (vers 26-35)
- Komen tot Hem is eten van dit brood (vers 36-47)
- Zijn vlees is dat brood (48-57).
In vers 58 vat Hij dit nog een keer samen.
Door het wonder van de broden geeft de Heere Jezus een teken van Wie Hij is. Het wonder is geen doel
op zich, het is voor Hem een aanleiding om de mensen over Zichzelf te vertellen. Het brood dat Hij
uitdeelde, stilde de honger voor even. Het Brood dat Hij Zelf is, geeft mensen het eeuwige leven.
De Heere Jezus ziet dat de mensen zich erg inspannen om van Hem ‘gewoon’ brood te kunnen krijgen.
Hij zegt hen dat ze zich beter kunnen inspannen om van Hem voedsel te krijgen dat van waarde is voor
de eeuwigheid (vers 27). Wat vraagt God dan van hen? Dat ze geloven in de Heere Jezus, Die door God
gezonden is. De mensen begrijpen nu dat Jezus van hen vraagt dat ze Hem erkennen als de door God
gezonden Messias. Maar ze verlangen eerst een teken als bewijs dat het echt zo is. Ze zeggen dat Jezus
wel aards brood heeft vermenigvuldigd, maar dat God in de tijd van Mozes het volk hemels brood te
eten gaf. Ze maken in feite een vergelijking tussen Mozes en Jezus. Daarop antwoordt Jezus dat niet
Mozes het brood uit de hemel gaf, dat deed God. En dat doet Hij nog, nu op een veel heerlijkere manier:
Hij geeft hen in de Heere Jezus het ware Brood.
De mensen vragen Jezus om hen altijd dit brood te geven. Dan vertelt Jezus dat Hij Zelf dit Brood is: Ik
ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren en die in Mij gelooft, zal nimmermeer
dorsten.
Daarna vertelt Jezus hoe mensen die uit zichzelf niet geloven, dit Brood toch zullen ontvangen. God zal
geven dat ze tot het geloof in de Heere Jezus komen. Ze zullen, met de Heere Jezus, het eeuwige leven
ontvangen.
De mensen beginnen te morren als ze dit horen. Ze luisteren niet langer naar het aanbod van het Brood
des levens, maar ergeren zich eraan dat Jezus zegt dat Hij uit de hemel is gekomen. Dat geloven ze niet,
want ze zien in Hem alleen een profeet van aardse afkomst.
De Heere Jezus vermaant hen op te houden met morren en gaat verder met het uitleggen van het
heilsplan van God. Heel duidelijk legt Hij uit dat dit heilsplan verbonden is met Zijn komst naar deze
aarde. Hij blijft bij het beeld van het Brood des levens en legt uit dat dit Zijn vlees is. Hij zal Zichzelf
geven voor het leven van de wereld. Hij bedoelt hier Zijn kruisiging en begrafenis. Dit roept heftige
reacties op bij de mensen. Ze geloven het niet en begrijpen het niet. In de verzen daarna wijst Jezus er
nog eens op dat alleen diegenen die Zijn vlees eten en Zijn bloed drinken, het eeuwige leven ontvangen.
Maar deze beeldspraak wordt door de omstanders niet begrepen. Het wekt hun afschuw op.
Jezus besluit met een samenvatting van wat Hij heeft gezegd: ze kunnen leven door in Hem te geloven
als de Messias, of ze zullen sterven omdat ze dat niet hebben gedaan.
Geestelijke honger en dorst
De Heere Jezus gebruikt een beeld uit het dagelijks leven om iets uit het geestelijk leven duidelijk te
maken. Zoals mensen elke dag honger en dorst krijgen als ze een poosje niet gegeten of gedronken
hebben, zo hebben Zijn kinderen honger en dorst naar Christus. Hij alleen kan hun honger en dorst naar
vergeving en gerechtigheid stillen. Ze vragen Hem om genade, geloof, hoop, liefde, kracht, wijsheid,
gerechtigheid, heiligheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid, verlossing, troost, hulp en andere
geestelijke gaven. Wie geestelijke honger en dorst heeft, bidt God dagelijks en gelovig om de vervulling
van alles wat Hij heeft beloofd.

Handleiding bij de werkboekjes
Werkboekje -10
Kies de goede zin
Deze opdracht is bedoeld om na te gaan wat de kinderen nog weten van de vertelling.
De antwoorden op deze vragen heb je in de vertelling gehoord. Je kunt ze ook vinden in Johannes 6, vooral
vers 1-15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De Heere Jezus ging met Zijn discipelen naar
de Zee van Tiberias.
Hij vroeg aan Filippus
waar ze brood konden kopen voor alle mensen.
Andreas kwam met een jongen, die had
vijf broden en twee vissen.
Er waren wel
vijfduizend mannen, nog zonder de vrouwen en kinderen.
Er waren nog
twaalf manden met brood over.
De mensen zeiden tegen elkaar
dat Jezus de Profeet was Die komen zou.
De Heere Jezus
ging alleen de berg op.
De volgende dag zei de Heere Jezus tot de mensen:
“Ik ben het Brood des levens.”
Toen Hij dit gezegd had
geloofden de mensen niet dat Hij de Zoon van God was.

Het Brood des levens
Deze vragen zijn bedoeld om met de kinderen in gesprek te gaan over de betekenis van de woorden van
Jezus. Waarom vergelijkt Hij Zich met ‘brood’?


Waarvoor heb jij elke dag brood nodig?
Om je lichaam gezond te houden en in leven te blijven.



Waarom zou de Heere Jezus Zichzelf ‘het Brood des levens’ noemen?
Om het eeuwige leven te krijgen, heb je dit Brood nodig. Zoals je in het dagelijkse leven brood
nodig hebt om in leven te blijven.



De Heere Jezus zegt: “die tot Mij komt, zal geenszins hongeren en die in Mij gelooft, zal
nimmermeer dorsten.”
a. Kun je ‘honger’ hebben naar de Heere Jezus? Wat wil je dan?
Je hebt honger naar de Heere Jezus als je ziet dat het niet goed is tussen God en jou. Dat je
zonden scheiding maken tussen jou en de Heere. Dan verlang je ernaar dat de Heere Jezus voor
je is gestorven en dat je mag weten dat Hij je zonden vergeven heeft; en dat door Hem alles nu
goed is tussen God en jou.
b. Wat geeft de Heere Jezus je dan, zodat je geen honger meer hebt?
Hij geeft je vergeving van je zonden. Hij geeft je vrede in je hart en vrede met God. Hij laat
weten dat Hij een plaats voor je heeft klaargemaakt in de hemel.

Bidden en danken
Bidden en danken voor het eten is een goede gewoonte. Maar waarom doe je dat eigenlijk? Laat de
kinderen het vertellen en vraag door waarom ze dat denken.
1.

Jij krijgt elke dag brood en ander eten van de Heere. Waarom bid je daarvoor?
Om de Heere te vragen of Hij dit brood wil zegenen, zodat het je lichaam goed zal doen, je er

gezond en sterk van mag worden.
2.

Waarom dank je voor je eten?
Omdat je weet dat God je dit eten heeft gegeven.

3.

Teken of schrijf hieronder twee dingen waar je de Heere om bidt of die je graag van Hem zou
willen hebben.
Als de Heere je die dingen geeft, ben je dan echt gelukkig?
Bespreek met elkaar wat de kinderen hebben getekend. Als ze die dingen krijgen, zijn ze dan
echt gelukkig voor nu en voor de eeuwigheid?

Rebus
Oplossing: Wie in Mij gelooft, heeft nooit meer honger.
Achterkant werkboekje
Deze eenvoudige opdracht kan een aanleiding zijn om te vragen wat kinderen aanspreekt in een
Bijbeltekst. Vraag er bijvoorbeeld na als ze hem opgeschreven hebben.
In de Bijbel staan verschillende teksten die er over gaan dat je verzadigd zult worden als je met ‘honger’ tot
de Heere Jezus komt. Zoek deze teksten op. Welke vind jij de mooiste? Schrijf die hieronder in het brood.
De kerntekst van deze Kompas: Johannes 6: 35.
Mattheüs 5: 6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden.
Lukas 1: 53 Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld, en rijken heeft Hij ledig weggezonden.
Psalm 34: 11 De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken, hebben geen
gebrek aan enig goed.
Werkboekje +10
Welk woord komt eruit?
Deze opdracht is bedoeld om na te gaan wat de kinderen nog weten van de vertelling.
De antwoorden op deze vragen kun je ook vinden in Johannes 6: 1-15
Schrijf de ontbrekende woorden in de hokjes. De letter in het rode vakje moet je onderaan invullen, bij het
cijfer dat tussen haakjes achter het woord staat.
1.
2.
3.
4.

Het Zee van Tiberias wordt ook wel eens genoemd het (Meer) van (Galilea).
Veel mensen volgden Jezus vanwege de (tekenen) die Hij deed.
Het was bijna het feest van het (Pascha).
Als Jezus ziet hoeveel mensen er komen, vraagt Hij aan (Filippus) hoe ze deze mensen te eten
zullen geven.
5. Dat vroeg Hij om hem te (beproeven).
6. Dan komt een andere discipel, (Andreas) met een jongen die eten bij zich heeft.
7. Hij heeft vijf (broden) en twee (vissen).
8. Er waren wel vijfduizend mannen, de (vrouwen) en (kinderen) nog niet meegerekend.
9. De Heere Jezus (dankt) Zijn Vader in de hemel voor dit eten.
10. Daarna begint Hij het brood en de vis te (breken).
11. Als de discipelen de resten ophalen, hebben ze nog (twaalf) manden brood over.
12. De mensen zeggen tegen elkaar: Deze is waarlijk de (Profeet) Die in de wereld komen zou.
De onderstreepte letters vormen een zin:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N O O I
T
M E
E
R

10
H

11
O

12
N

13
G

14
E

15
R

Het Brood des levens
Deze vragen zijn bedoeld om met de kinderen in gesprek te gaan over de betekenis van de woorden van
Jezus. Waarom vergelijkt Hij Zich met ‘brood’? In de kerk wordt ook wel eens gesproken over ‘geestelijke
honger’. De vragen geven gelegenheid om met kinderen te praten over wat daarmee wordt bedoeld.


Waarvoor heb jij elke dag brood nodig?
Om je lichaam gezond te houden en in leven te blijven.



Waarom zou de Heere Jezus Zichzelf ‘het Brood des levens’ noemen?
Om het eeuwige leven te krijgen, heb je dit Brood nodig. Zoals je in het dagelijkse leven brood
nodig hebt om in leven te blijven.



De Heere Jezus zegt: “Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven.”
(Johannes 6: 54).
a. Wat deed de Heere Jezus met Zijn ‘vlees’ (dat is Zijn lichaam) en met Zijn bloed?
Hij gaf het om gekruisigd te worden.
b. Wat zou de tekst uit Johannes 6: 54 dan betekenen?
Het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed betekent dat je gelooft dat de Heere Jezus
die voor jou heeft laten kruisigen. Dat Hij voor jouw zonden is gestorven aan het kruis.
c. Wanneer wordt er in de kerk speciaal aan deze woorden van de Heere Jezus gedacht en hoe zie je
dat?
Als het Heilig Avondmaal wordt gehouden. Het brood wijst heen naar het lichaam van de Heere
Jezus en de wijn naar Zijn bloed.



De Heere Jezus zegt: “die tot Mij komt, zal geenszins hongeren en die in Mij gelooft, zal
nimmermeer dorsten.”
a. Kun je ‘honger’ hebben naar de Heere Jezus? Wat wil je dan?
Je hebt honger naar de Heere Jezus als je ziet dat het niet goed is tussen God en jou. Dat je
zonden scheiding maken tussen jou en de Heere. Dan verlang je ernaar dat de Heere Jezus voor
je is gestorven en dat je mag weten dat Hij je zonden vergeven heeft; en dat door Hem alles nu
goed is tussen God en jou.
b. Waarom zegt de Heere Jezus dat je geen ‘honger’ meer zult hebben, als je in Hem gelooft? Je
hebt Hem dan toch elke dag nodig?
De Heere Jezus bedoelt dat Hij altijd genoeg geeft. Zoals Hij de mensen bij het meer zoveel eten
gaf, totdat ze helemaal verzadigd waren, zo geeft Hij Zijn kinderen door Zijn Woord te eten,
zodat ze genoeg hebben. Als je maar elke dag tot Hem komt, zul je geen honger lijden.

Bidden en danken
Deze vragen zijn bedoeld om met kinderen te praten over bidden en danken voor het eten. Waarom doe
je dat?
Achterin het psalmboek staan twee gebeden die niet zo vaak worden gezongen. In sommige gezinnen
worden ze wel gebeden. De onderstreepte zinnen zijn een suggestie, wellicht zien kinderen zelf ook
andere verbanden met het verhaal.
1.

Jij krijgt elke dag brood en ander eten van de Heere. Waarom bid je daarvoor?
Om de Heere te vragen of Hij dit brood wil zegenen, zodat het je lichaam goed zal doen, je er
gezond en sterk van mag worden.

2.

Waarom dank je voor je eten?
Omdat je weet dat God je dit eten heeft gegeven.

3.

Achterin je psalmboek staan de Bedezang voor het eten en de Dankzang na het eten. Je ziet ze
hieronder.
a. Onderstreep de zinnen die je het beste bij deze geschiedenis uit de Bijbel vindt passen.
O Vader, Die al ’t leven voedt,
Kroon onze tafel met Uw zegen,
En spijs en drenk ons met dit goed,
Van Uwe milde hand verkregen.
Leer ons voor overdaad ons wachten;
Dat w’ ons gedragen als ’t behoort;

Doe ons het hemelse betrachten;
Sterk onze zielen door Uw Woord.
O Heer’, wij danken U van harte,
Voor nooddruft en voor overvloed;
Waar menig mens eet brood der smarte,
Hebt Gij ons mild en wel gevoed;
Doch geef dat onze ziele niet
Aan dit vergank’lijk leven kleev’,
Maar alles doe wat Gij gebiedt,
En eind’lijk eeuwig bij U leev’.
b. Vertel waarom je deze zinnen hebt onderstreept.
- Omdat we alle dingen en al ons eten van God krijgen en Hij die mild geeft, net zoals de Heere
Jezus mild het eten uitdeelde.
- Omdat we de dingen van de hemel belangrijker moeten vinden dan wat we op aarde van de
Heere krijgen. We mogen er de Heere voor danken en ervan genieten, maar als we daarmee
tevreden zijn, is het niet goed.
- Alles doen wat God gebiedt: dat is dat we Hem zoeken als het Brood des levens.
Achterkant werkboekje
Deze eenvoudige opdracht kan een aanleiding zijn om te vragen wat kinderen aanspreekt in een
Bijbeltekst. Vraag er bijvoorbeeld na als ze hem opgeschreven hebben.
In de Bijbel staan verschillende teksten die er over gaan dat je verzadigd zult worden als je met ‘honger’ tot
de Heere Jezus komt. Zoek deze teksten op. Welke vind jij de mooiste? Schrijf die hieronder in het brood.
De kerntekst van deze Kompas: Johannes 6: 35.
Mattheüs 5: 6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden.
Lukas 1: 53 Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld, en rijken heeft Hij ledig weggezonden.
Psalm 34: 11 De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken, hebben geen
gebrek aan enig goed.
Jesaja 49: 10 Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken; want hun
Ontfermer zal hen leiden.
Openbaring 7: 16 Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten.

‘Ik ben’ woorden van de Heere Jezus
Thema
Toelichting op het thema
De Heere Jezus gebruikt de ‘Ik ben’-woorden om te vertellen Wie Hij is en wat Hij doet. In dit nummer
staan twee vertellingen over ‘Ik ben’-woorden. De Heere Jezus heeft er nog meer gesproken:
− Ik ben het Brood des levens (Johannes 6: 35)
− Ik ben het Licht der wereld (Johannes 8: 12)
− Ik ben de Deur (Johannes 10: 9)
− Ik ben de goede Herder (Johannes 10: 11)
− Ik ben de Opstanding en het Leven (Johannes 11: 25)
− Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14: 6)
− Ik ben de ware Wijnstok (Johannes 15: 5)
− Ik ben van boven (Johannes 8: 23)
− Ik ben de Alfa en de Oméga (Openbaring 1: 11/22: 13)
Er kan naast de vertellingen nog een extra avond worden besteed aan dit thema, waarbij nog meer ‘Ik
ben’ woorden aan de orde komen. Hieronder staan suggesties voor de invulling daarvan.
Doel van de avond
De kinderen lezen nog meer ‘Ik ben’ woorden van de Heere Jezus en denken na over de betekenis. Ze
verbeelden deze woorden op een creatieve manier.
Introductie van het thema voor de kinderen
In de afgelopen twee keer hebben de kinderen gehoord over twee ‘Ik ben’ woorden van de Heere Jezus.
Vraag of ze nog weten welke dat waren. Hij is de Opstanding en het Leven, Hij is het Brood des levens.
De Heere Jezus heeft nog meer van deze woorden gesproken. Vraag of de kinderen er nog een paar
weten. Vertel dat jullie die woorden met elkaar gaan lezen.
Zingen en lezen
Zingen
Psalm 2: 6 en 7
Psalm 23
Lofzang van Zacharias : 5
Avondzang : 1 en 7 (of meer verzen)
Lied uit ‘Tot Zijn eer’:
De Heer’ is mijn Herder
Lezen
Laat kinderen een ‘Ik ben’ woord van de Heere Jezus noemen. Zoek het op en lees het Bijbelgedeelte met
elkaar. Vraag de kinderen:
- Waarmee vergelijkt de Heere Jezus Zichzelf?
- Waarom zou Hij Zichzelf daarmee vergelijken?
- Wat wil Hij daardoor tegen ons zeggen?
Laat eventueel nog een ‘Ik ben’ woord noemen en bespreek het op dezelfde manier.
Na deze korte ‘Bijbelstudie’ kun je een creatieve verwerking doen over de ‘Ik ben’ woorden.
Creatieve verwerking
De ‘Ik ben’ woorden van de Heere Jezus zijn heel geschikt om op een creatieve manier uit te beelden. Dat
kan op verschillende manieren:
-

Schilderen. Laat van enkele of alle woorden schilderijen maken, bijvoorbeeld met acrylverf op
canvas. Je kunt de kinderen in twee- of drietallen aan een schilderij laten werken. Hang de
schilderijen daarna op in de zaal of op een andere plek. Maak bij elke canvas een kaartje met de
tekst erop.

-

-

Laat van gekleurd papier een schilderij plakken van elke Bijbeltekst. Gebruik karton voor de
achterkant of gebruik wissellijsten om ze op te hangen. Maak bij elke poster een kaartje met de
Bijbeltekst.
Print de Bijbelteksten elk op een A3 vel met open letters die opgevuld kunnen worden. Dit kun je
bijvoorbeeld doen met tijdschriftenpapier of gekleurd papier.

