
 

kids en de Bijbel 

 voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen  

 

 De Here Jezus geeft heel veel mensen eten 
 

De Bijbel vertelt ons heel veel over de Here Jezus, die als kleine baby in de 

stal in Betlehem geboren werd. Maria was zijn moeder, maar de Here God in 

de hemel was zijn Vader! De man van Maria, Jozef, was timmerman. Zij woon-

den in een stad die Nazaret heette, niet zo ver van een groot meer vandaan. 

Als jongen leerde Jezus op school heel veel over de Bijbel, maar van Jozef 

leerde hij timmerman te zijn. 
 

Toen hij zelf groot genoeg was om papa te worden, ging hij niet trouwen met 

een leuk meisje. Maar hij ging naar alle dorpen en steden om de mensen over 

zijn Vader in de hemel te vertellen, en over Zijn plannen om de aarde weer 

goed te maken, zodat alle mensen er gezond en veilig kunnen wonen. Zonder 

verdriet, of pijn, of honger, of ziekte. Ook had hij kracht van zijn Vader  

gekregen om, zonder pilletjes en drankjes, zieke mensen beter te maken. 
 

Op een dag was hij aan de andere kant van het meer. Er waren daar heel veel 

mensen bij hem, om naar hem te luisteren en zich door hem beter te laten 

maken. Maar het werd al laat in de middag. Ze waren erg ver van huis en ze 

hadden trek! En met een knorrende buik konden ze niet dat hele eind naar 

huis lopen. Want auto’s en fietsen, of bussen, waren er toen niet! Het zou al 

laat in de avond zijn, of misschien wel nacht als zij thuiskwamen. De vrienden 

van Jezus wisten niet wat ze moesten doen. Maar de Here Jezus wel! 
 

Er was een jongetje dat vijf broden en twee vissen had. Hij vond het niet erg 

om die aan de Here Jezus te geven, toen hij dat vroeg. Alle mensen moesten 

in grote groepen op het gras gaan zitten. De Here Jezus nam het brood en 

de vissen en dankte God voor het eten. Zou dat dan genoeg zijn? Ja hoor! De 

Here God maakte er steeds meer van toen de Here Jezus het uitdeelde. Er 

was genoeg voor iedereen en daarna waren er nog twaalf manden vol stukjes 

over! Hoe kon dat? Omdat de Here Jezus in zijn Vader, de Here God in de 

hemel geloofde. Hij wilde lief zijn voor de mensen, omdat zijn Vader lief is 

voor de mensen. Daarom heeft God hem zulke bijzondere dingen laten doen. 
 

Toen de mensen gegeten hadden, voelden zij zich veel beter en konden naar 

huis lopen. Jezus ging niet met ze mee. Hij ging een berg op om te bidden. G.T. 
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Kleurplaat bij het Bijbelverhaal     

 

  

 
Kleur, verf op beplak deze plaat. Als je deze Kids en de Bijbel wilt bewaren mag je ook een kopie 

maken (je kunt hem dan meteen iets groter maken). 
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Knutselen bij het Bijbelverhaal 

Plak alles op een dun stukje karton (je kunt ook eerst een kopie van alles maken). 

Knip alles uit. Vouw de puntjes naar achteren. Plak de zijkanten van de mand op elkaar. 

Knip een ronde bodem uit een dun stukje karton. Het moet iets groter zijn dan een 

twee Euro munt (ongeveer 3 cm doorsnede). Plak de mand op de bodem. 

Nu het hengsel nog op de rand van de mand plakken en je mand is klaar. 

De broodjes en de vissen kun je in de mand stoppen. 
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 PUZZELTJES 

 Samen bidden     Gebedje bij het eten 
Lieve Vader, dank u dat u zo goed voor ons zorgt. 

Elke dag hebben wij eten en drinken. 

Soms mopper ik wel eens dat ik iets niet lust. 

Als ik niet wil eten, ga ik zonder eten naar bed. 

Dan denk ik aan kinderen die geen eten hebben. 

Wilt u voor die arme kinderen zorgen? 

En mij helpen niet zo boos te doen? 

Dank u Vader 

Je ziet hier 2 plaatjes van een jongen met broden en vissen. De plaatjes lijken precies gelijk. 

Als je goed kijkt zie je toch wel verschillen. Het zijn er 10. Kun jij ze allemaal vinden? 

 

 

     

 

De Here Jezus heeft de hele dag 

mensen veel geleerd. Iedereen heeft 

nu honger. De enige die eten bij zich 

heeft, is een jongen met 5 broden en 

2 vissen. Welke weg moet de jongen 

nemen om bij de Here Jezus te ko-

men? Begin bij de jongen en trek met 

een kleurtje de weg naar de Here 

Jezus. Als je de goede weg neemt 

kom je precies bij de Here Jezus uit. 
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