
Verwerkingen

Werkblad Ik ben het brood dat leven geeft

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Bruin papier
 - Geel papier
 - Aluminiumfolie
 - Kleurmaterialen
 - Scharen
 - Lijm

Werkwijze: Knip uit het gele en bruine papier vijf broden.
 Knip twee visjes uit de aluminiumfolie.
 Lijm ze in het mandje.
 Kleur de rest van de plaat in.

Tijdsduur:  15 min.

Brood

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kartonnen wegwerpbordje
 - Playmais, bij voorkeur in de kleuren bruin en geel/wit
 - Potloden
 - Voor elk kind een sponsje of sponsdoekje
 - Voor elk kind een schoteltje
 - Scharen
 - Voor elk kind een etiket met de tekst 

‘Jezus, het Brood dat leven geeft  
  – Johannes 6: 32-40’

Voorbereiding: Maak voor elk kind (of tweetal) een 
 schoteltje met daarop een vochtig sponsje. 
 Houd water achter de hand om het later 
 weer vochtig te maken.
 Zorg dat de stukken playmais niet te groot 
 zijn.
 Teken op elk bordje een boterham.

Werkwijze: Maak één kant van een stukje playmais 
 nat door het op het sponsje te drukken en 
 plak het natte stukje binnen de  
 potloodlijnen. Vul zo het hele brood in.
 Plak het etiket naast het broodje of aan de achterkant. 
 Ga na of de kinderen begrijpen wat dit werkje met het verhaal te maken heeft. 
 Praat erover.

Tijdsduur:  15 min.
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Brood delen

Vaak is geven nog leuker dan ontvangen: je krijgt een warm hart!

Je hebt nodig: Een echt brood, ongesneden.

Werkwijze: Praat met de kinderen over het brood, dat je hebt meegebracht: het is één 
 brood.
	 Breek	het	brood	doormidden:	nu	zijn	er	twee	delen.	Heel	fijn,	zo	kunnen	er	twee	
 mensen van eten.
 Breek beide helften doormidden: nu zijn er vier delen. Geweldig, nu kunnen er 
 vier mensen van eten.
 Blijf zo doorgaan met delen. 
 Laat op deze manier zien, wat het mooie is van iets delen. Zorg dat uiteindelijk 
 alle kinderen iets te eten hebben.

 Leg bij de oudere kinderen ook de link tussen het Avondmaal, de wonderlijke 
 spijziging en het delen van Gods liefde.
 Je kunt het ook hebben over het feit, dat God genoeg eten heeft gegeven voor 
 de hele wereld, maar dat mensen het oneerlijk verdelen, waardoor er honger is 
 in Afrika en overdaad in ons land en andere rijke landen.

Tijdsduur:  15 min.

Werkblad Ik ben het brood dat leven geeft

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2 (2 pagina’s) op stevig 
papier

 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Lijm

Werkwijze: Kleur alle afbeeldingen in.
 Knip alles uit en vouw het brood op de stippellijnen.
 Doe lijm op de plakranden en plak ze aan de zijden van het 
 brood.
 

 Zet de ‘boterhammen’ met de gedeeltes van het Bijbelverhaal in het bakje dat zo 
 ontstaan is. Nu heb je een ‘boterham’ met daarin het Bijbelverhaal.

Tijdsduur:  20 min.

21 februari 2021 | Copyright VHM



Brood dat leven geeft

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kartonnen gebaksbordje (of een cirkel van deze maat, ge-
maakt van gekleurd karton)

 - Voor elk kind een stuk zelfhardende witte klei
 - Aardappelschilmesjes
 - Evt. boetseertools
	 -	Watervaste	fineliners
 - Acryl- of plakkaatverf in de kleur van een broodkorst (meng eventueel voor alle 

kinderen een geschikte kleur)
 - Kwasten
 - Bakjes water
 - Aluminiumfolie

Voorbereiding: Bekijk	het	instructiefilmpje en maak 
 eventueel een voorbeeld.

Werkwijze: Schrijf op de rand van je bordje met kleine let-
ters: Jezus, het brood dat leven 

 geeft - Johannes 6: 32-40».
 Kneed de klei goed door. Dit voorkomt scheuren 

en barsten na opdrogen en 
 uitharden.
 Boetseer één of meerdere kleine broodjes. Met een mesje of boetseertool kun je 
 er aan de bovenkant ondiepe sneetjes in maken.
 Nu kun je de broodjes een kleurtje geven door ze te drybrushen. De klei hoeft 
 hiervoor niet droog te zijn. 
 Drybrushen gaat zo: Doe een piepklein beetje verf op een afgescheurd stukje 
 aluminiumfolie. Dip je kwast met de uiteindjes van de haren in de verf. Er moet 
 een minuscuul klein beetje verf aan zitten. Dep de kwast rechtop een paar keer 
 op de rand van de folie en borstel het kleine beetje kleur wat nog aan de kwast 
 zit op het broodje. Wellicht dekt het niet in een keer, maar dat is heel normaal. 
 Herhaal deze procedure tot de korstkleur naar je zin is. 
 Maak in geen geval je kwast nat! Alleen als je klaar bent om hem schoon te 
 maken.
 Maak een lange sliert van de klei door de klei te rollen. Maak van de sliert het 
 woord LEVEN.
 Schik alle onderdelen op het bordje.

Tijdsduur:  15 min.

Spel Brood

Je hebt nodig:  5 vellen A4, op elk vel een letter van het woord BROOD

Speelwijze: Dit is een letterspel met de letters van het woord ‘brood’. 
 Deel de letters uit. Het kind dat een letter krijgt, bedenkt met die letter een woord 
 dat met die letter begint. Dit woord moet passen/horen bij een christen,  
 bijvoorbeeld: 
 - B- behulpzaam, blij
 - R- redelijk, rein
 - O- onberispelijk, opgetogen
 - D- duidelijk
 Je kunt het ook klassikaal spelen, waarbij alle letters in het midden liggen en 
 een kind een letter mag pakken. Vervolgens probeert ieder kind daar een woord 
 bij te bedenken.

Tijdsduur:  10 min.
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Spel Spreekwoorden

Speelwijze: Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk spreekwoorden bedenken, 
 waarin het woord ‘brood’ zit. Je kunt het algemeen (klassikaal) spelen, maar ook 
 in twee groepen. Welke groep bedenkt de meeste spreekwoorden? 
 
 Voorbeelden van spreekwoorden:
 - de kaas niet van je brood laten eten.
 - zoete broodjes bakken
 - iemand het brood uit de mond nemen
 - als warme broodjes over de toonbank gaan
 - ergens geen brood in zien
  
 Kijk zo nodig vooraf eens op www.spreekwoord.nl. 
 Daar kun je ‘brood’ als zoekterm ingeven.

 Na elk spreekwoord kun je ingaan op de betekenis ervan. Met name wordt gelet 
 op de betekenis van het woordje ‘brood’.
 Als het verzinnen van spreekwoorden nog wat te moeilijk is, kun je als leiding 
 zelf met wat spreekwoorden komen, en de kinderen vragen naar de betekenis 
 ervan. 

 Vertel aan het eind: Zoals het woordje ‘brood’ de betekenis geeft aan het  
 spreekwoord, zo is Jezus het belangrijkste in je leven en broodnodig!

Tijdsduur:  10-15 min.

Puzzelblad Ik ben het brood dat leven geeft

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: - In de bijbel: 
	 	 	 •	Manna	uit	de	hemel
	 	 	 •	5	broden	en	twee	vissen;	Jezus	geeft	5000	te	eten.
 - Woordslang: Leven in het licht van Jezus
 - Uit de bijbel: Vader - hemel - brood - altijd - Iedereen - gezonden - eeuwig - 

opwekken - doen – opstaan
  Uitkomst: Vertrouwen
 - Tweetallen:
	 	 	 •	God	-	Vader
	 	 	 •	Jezus	-	Zoon
	 	 	 •	Heilige	-	Geest
	 	 	 •	Goede	-	herder
	 	 	 •	Vrede	-	Vorst
	 	 	 •	Begin	-	einde

Tijdsduur:  10-15 min.
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https://www.spreekwoord.nl/
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Johannes 6:32-40                                      ‘Ik ben het brood dat leven geeft’

Door heel de bijbel komen verhalen voor die gaan 
over tekenen met brood. Bekijk de plaatjes goed 
en noem de verhalen. 
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Lees Johannes 6: 32-40 samen door. 
Uit de tekst zijn woorden weggelaten. 

Vul de woorden in de tekst in en neem 
ze over in de legpuzzel. Vervolgens lees 

je van boven naar onder een woord.
Wat heeft dit woord met de 

bijbeltekst te maken?

In de woordslang staan de 
letters van “brood” verstopt. 

Streep die weg en je 
leest een zin. 
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32 Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik 
verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit 
de                gegeven, maar mijn                  ; 
Hij geeft u het ware brood uit de hemel. 33 
Het   brood    van God is het brood dat 
neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft 
aan de wereld.’ 34 ‘Geef ons  altijd        dat 
brood, Heer!’ zeiden ze toen. 
35 ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei    
Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger 
meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit 
meer dorst hebben. 36 Maar Ik heb u al 
gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u Me 
gezien. 37 Iedereen die de Vader Mij geeft 
zal bij Mij komen, en wie bij Mij komt zal Ik 
niet  wegsturen, 38 want Ik ben niet uit de 
hemel neergedaald om te doen        wat 
Ik wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij           
gezonden heeft. 39 Dit is de wil van Hem die 
Mij gezonden heeft: dat Ik niemand van wie 
Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, 
maar dat Ik hen allen laat opstaan op de 
laatste dag. 40 Dit wil mijn Vader: dat ieder-
een die de Zoon ziet en in Hem gelooft, 
eeuwig     leven heeft, en dat Ik hen op de 
laatste dag uit de dood zal opwekken.’Jo
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En ontdek de 6 woorden.
Goede

Herder

Jezus

Zoon

Vrede

Vorst

Begin

Einde

Heilige Geest
God

Vader
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