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IK-BEN WOORDEN VAN JEZUS

"IK BEN
HET BROOD
DES LEVENS"

v e r b i n d t j o ng e r e n

"IK BEN
HET BROOD
DES LEVENS"
Je komt uit school en je hebt… trek! Je kijkt snel
in de kast of er nog iets lekkers is en je vraagt of
je iets hebben mag. Als je een poosje niet hebt
gegeten, krijg je honger. Hopelijk ken jij geen echte
honger, want dat is heel erg. Mensen die langere
tijd geen eten hebben, worden ziek en zwak, en
sterven tenslotte. Wat een zegen als je genoeg
eten hebt!
Misschien ken je ook nog een andere honger: een
honger naar de Heere. Je kunt Hem niet meer missen in je leven. Je verlangt ernaar om te doen wat
Hij zegt. Je verlangt naar vergeving van je zonden,
naar liefde, naar vrede in je hart. Die honger wil
de Heere Jezus stillen. Hij zegt: “Ik ben het Brood
des levens.” Hij stuurt je niet weg als je komt, maar
geeft je alles wat je nodig hebt. Voor nu en voor
altijd.
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WOORDEN INVULLEN

 (12) Zijn Vader in de hemel voor dit eten.
10. Daarna begint Hij het brood en de vis te  (7).
11.	Als de discipelen de resten ophalen, hebben ze nog  (5) manden
brood over.
De Heere Jezus

9.

WELK WOORD
KOMT ERUIT?
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 blauwe vakje moet je
onderaan invullen, bij het cijfer dat tussen haakjes achter het woord staat.

1.	
Het Zee van Tiberias wordt ook wel eens genoemd het

(13).

(6) van

(8) die Hij deed.
3. Het was bijna het feest van het (10).
4.	Als Jezus ziet hoeveel mensen er komen, vraagt Hij aan (4)
hoe ze deze mensen te eten zullen geven.
2.

5.
6.
7.
8.
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Veel mensen volgden Jezus vanwege de

(3).
Dan komt een andere discipel, 
(9) met een jongen
die eten bij zich heeft.

Dat vroeg Hij om hem te

(11) en twee (1).
Er waren wel vijfduizend mannen, de 
(2) en
(14) nog niet meegerekend.

Hij heeft vijf

12.	De mensen zeggen tegen elkaar: Deze is waarlijk de
de wereld komen zou.
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 (15) Die in
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?
Het Brood des levens
• Waarvoor heb jij elke dag brood nodig?
• Waarom zou de Heere Jezus Zichzelf ‘het Brood des levens’ noemen?
•	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?
b. Wat zou de tekst uit Johannes 6: 54 dan betekenen?
c. Wanneer wordt er in de kerk speciaal aan deze woorden van de Heere Jezus
gedacht en hoe zie je dat?
•	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?
	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?

?
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BEDEZANG

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;

BIDDEN
EN DANKEN

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’.

1.	
Jij krijgt elke dag brood en ander eten van de Heere. Waarom bid je daarvoor?
2.

Waarom dank je voor je eten?

3.	
Achterin je psalmboek staan de Bedezang voor het eten en de Dankzang na het eten.
Je ziet ze hiernaast
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a.	
Onderstreep de zinnen die je het beste bij deze geschiedenis uit de
Bijbel vindt passen.
Vertel waarom je deze zinnen hebt onderstreept.
b. 	
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NOOIT
MEER
HONGER

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.

> Johannes 6: 35
> Mattheüs 5: 6
> Lukas 1: 53
> Psalm 34: 11
> Jesaja 49: 10
> Openbaring 7: 16

