
© www.bijbelsopvoeden.nl , 2020 

 

THUISONDERWIJS WEEK 6 
THEMA: LEVEN 

BIJBELMOMENT #3: BROOD VAN LEVEN – DE HEERE JEZUS 
 
BIJBEL: 
Lees Johannes 6:48-58  

 
BESPREKEN: 
- Hoe noemt de Heere Jezus Zichzelf (vers 48)? Wat betekent dat? (We eten brood om te 
zorgen voor ons lichamelijke/tijdelijke/aardse leven. Het geestelijke leven heeft ook eten 
nodig: de Heere Jezus, het Brood van Leven of Levende Brood) 
- Wat begrijpen de Joden niet (vers 52)? (Ze begrijpen niet hoe je de Heere Jezus als het 
Levende Brood kunt eten) 
- Leg jij eens aan hen uit wat de Heere Jezus bedoelt! (De Heere Jezus eten is in de Heere 
Jezus geloven. Het brood voor je lichaam eet je met je mond. De Heere Jezus als het Brood 
voor het geestelijke leven eet je met je hart) 
- Een boterham die je eet, ligt op je bord. Waar vind je de Heere Jezus (vers 68; zie ook 
Jeremia 15:16)? (In het Woord) 
- Verdieping voor ouders of oudere kinderen: lees uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
artikel 35. Daarin wordt heel mooi verwoord hoe God tot onderhouding van het lichamelijke 
en aardse leven aards en gewoon brood heeft gegeven, maar tot onderhouding van het 
geestelijke en hemelse leven van de gelovigen geeft Hij levend Brood uit de hemel. 
 
BEZIG: 
- Je kunt met elkaar brood(jes) bakken of pannenkoeken en ergens op een rustig plekje gaan 
piknicken. 
- Je kunt met elkaar praten over het proces van graan tot brood (of als je daar geen moeite 
mee hebt een instructiefilmpje erover bekijken). Praat daarna met elkaar door: het graan 
moest gemalen tot meel om brood te kunnen worden - hoe zie je dat in het leven van de 
Heere Jezus? 

- Jonge kinderen kun je een kleurplaat van een boterham geven en ze zelf laten tekenen wat 
ze op hun boterham willen.  
- Oudere kinderen kunnen een tekst uit Johannes 6 handletteren, waarna je die tekst met 
elkaar kunt leren. 
- Om met elkaar over na te denken: als de Heere Jezus door het Woord gegeten wordt, zijn 
we dan als gezin genoeg bezig met dat Woord? En als dat nodig is: hoe kunnen we meer 
rond Gods Woord bezig zijn? 
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