Johannes 6:1-15

Wat heb je nodig?
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Vergroot het blad met de broden en plak de kopie op stevig karton.
Knip de kaarten met de afbeeldingen van het brood op gelijk formaat.
Broodjes of crackertjes en lekker (gekleurd) broodbeleg.

Bijbel verhaal & spel met broden
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Vertel in het kort het verhaal uit Johannes 6:1-15
De mensen luisteren de hele dag naar Jezus. Ze zien de wonderen die Hij
doet. Ze vergeten de tijd. Het is al laat. Waar moeten ze eten vandaan
halen? Er zijn geen winkels in de buurt. Er is bijna niets. Alleen een jongen
heeft 5 broden en 2 visjes. Eet hij zijn lunchpakket zelf op? Nee, hij geeft
zijn eten aan de Here Jezus. Kijk eens wat Jezus er mee doet: Hij dankt Zijn
Vader in de hemel en breekt het brood en vis door midden. En nog eens,
en nog eens. Het gaat maar door en door … en er komt steeds meer en
meer. De vrienden mogen alle brood en vis uitdelen aan de mensen en…
iedereen krijgt meer dan genoeg. Zo is Jezus. Zo zorgt Hij voor de mensen,
en ook voor jou.
Wat die jongen heeft gedaan, mogen wij ook doen. Wat je hebt mag je
geven aan Jezus. We gaan het uitspelen in het volgende spel.
Zie je de letters op het brood? Hoe maak je er een woord van? Je moet
de letters… (omdraaien) Welke groep heeft als eerste ontdekt welke
woorden er op de broodjes staan? (Die groep krijgt een punt.)
Het jongetje gaf niet zo veel, maar de Here Jezus zegende het eten en
maakte er meer dan voldoende van. Dat doet Hij ook in jouw leven, met
alles wat jij aan Hem geeft. Wat staat er op de broodjes? (Lees de
woorden die je op de broden hebt gevonden.)Als jij je ‘broodjes’ aan
Hem geeft, wil Hij met je ruilen. Wat naar, verdrietig of moeilijk voor jou is
draait Hij om in iets waar je blij van wordt, Hij geeft jou Zijn zegen.
Bijvoorbeeld: (lees een woord op het broodje) Je geeft je verdriet aan
Jezus, dat betekent dat je Hem vertelt wat je dwars zit en verdrietig
maakt. De Here Jezus deelt uit van Zijn zegen en geeft jou … Laat de
kinderen een broodje met de tegenstelling kiezen: blijdschap.
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Als je fouten hebt gemaakt en je vertelt het Jezus, dan geeft Hij jou Zijn…
vergeving. Maak zo meer paren:
- ik ben bang – ik ben veilig bij Jezus
- onrust – rust
- ik kan het niet – Jezus helpt mij
- fouten maken - vergeving
- boos – vrede
- ruzie - vriendschap
- ik ben alleen – Jezus is bij mij
- blijdschap - verdriet

Memorie
0

Welke woordparen horen bij elkaar? Leg de kaartjes met de broodjes op
de kop. Draai steeds 2 kaartjes om, en zoek de paren. Welke groep vindt
de meeste paren?

Broodjes versieren
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Broodje smeren. Versier de broodjes met allerlei lekkere dingetjes zoals
gekleurde hagelslag, kleine snoepjes, en smullen maar!
www.bijbelidee.nl
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