
Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? 

7Bouwstenen van de zondag

eten voor iedereen. Ook voor Jezus, en voor  
zijn vrienden, en voor Moshe. Er blijft zelfs 
brood over. 

‘Hoe kan dat nou?’ zegt een man, die vooraan 
zit. ‘Hoe kunt U van een beetje brood nou 
genoeg maken voor zoveel mensen? Jezus, 
wat bent U voor iemand?’ 
Jezus vertelt de mensen een verhaal. ‘Lang, 
lang geleden, nog vóór wij allemaal geboren 
werden, reisden de mensen van ons volk door 
de woestijn. Het leven in de woestijn was 
moeilijk. Er was weinig te eten en te drinken. 
Er groeide geen graan waar je brood van kon 
bakken. Maar toch had niemand honger. God 
zorgde ervoor dat er elke dag kleine witte 
korreltjes uit de lucht vielen: manna noemden 
de mensen dat. Ze konden er brood van 
bakken. Brood uit de hemel was het eigenlijk. 
En nu geeft God jullie weer brood uit de 
hemel. Hij geeft jullie Mij.’
Moshe steekt zijn hand op. ‘Maar Jezus,’ zegt 
hij. ‘U bent toch geen brood. We kunnen U 
toch niet opeten.’
Jezus lacht. ‘Nee,’ zegt Hij. ‘Dat is waar. Ik ben 
geen brood dat je op kunt eten. Maar Ik ben 
net zo belangrijk voor de mensen als brood. Je 
hebt elke dag brood nodig, toch? Anders krijg 
je honger. Zonder brood kun je niet leven. 
En op dezelfde manier heb je Mij nodig. Als je 
bij God wilt horen, dan moet je in Mij geloven. 
In Mij geloven, dat is net zoiets als brood eten 

waarvan je nooit meer honger krijgt. Als je in 
Mij gelooft, zal je voor altijd gelukkig leven.’ 
‘Ik snap het nog steeds niet helemaal,’ zegt 
Moshe. ‘Maar ik wil wel graag bij U horen, Jezus.’  
‘Dat vind ik heel fijn,’ zegt Jezus. Hij glimlacht. 
‘Je hoeft het ook nog niet te begrijpen. Dat 
komt nog wel. Ik ben blij dat je er bent, Moshe. 
Ik ben blij met alle kinderen en mensen die 
weten dat ze Mij nodig hebben. Net zo nodig 
als brood.’ 

8-12 jaar 
Johannes 6:25-36, 41-51 
Brood dat eeuwig leven geeft

Jezus vertelt over het hemelse brood
Toen de mensen aan de overkant van het meer 
gekomen waren, vonden ze Jezus. Ze vroegen: 
‘Meester, wanneer bent u hier gekomen?’ 
Jezus antwoordde: ‘Luister heel goed naar mijn 
woorden: Jullie zoeken mij alleen omdat jullie 
zo veel te eten gekregen hebben, niet omdat 
jullie begrijpen wat ik doe. 
Luister! Gewoon brood verdwijnt als je het 
opeet. Maar het hemelse brood geeft eeuwig 
leven. Doe je uiterste best om dat brood te 
krijgen. De Mensenzoon kan het je geven. Want 
God, de Vader, heeft hem die macht gegeven.’ 

Jezus is het hemelse brood 
De mensen vroegen: ‘Wat moeten we doen? 
Wat vraagt God van ons?’ Jezus zei tegen hen: 

‘God vraagt maar één ding, namelijk dat jullie in 
mij geloven. Want God heeft mij gestuurd.’ 
De mensen zeiden: ‘Kunt u dat met een teken 
bewijzen? Dan zullen we in u geloven. Mozes 
gaf ook een teken, hij gaf onze voorouders in de 
woestijn manna te eten. In de heilige boeken 
staat: «Hij gaf het volk brood uit de hemel te 
eten.»’ 
Maar Jezus zei tegen hen: ‘Het was niet Mozes, 
maar mijn Vader die dat brood gaf. Luister heel 
goed naar mijn woorden: Mijn Vader geeft jullie 
het ware hemelse brood. Het brood dat God 
geeft, komt uit de hemel en geeft eeuwig leven 
aan de mensen.’ 
De mensen zeiden: ‘Heer, geef ons elke dag dat 
brood!’ Jezus zei: ‘Ik ben het brood dat eeuwig 
leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer 
honger hebben. Als je in mij gelooft, zul je 
nooit meer dorst hebben. Maar ik heb al eerder 
gezegd: Jullie zien wel wat ik doe, maar toch 
geloven jullie niet in mij.’ 

[…]

Jezus komt bij de Vader vandaan 
De Joden begonnen te protesteren, omdat 
Jezus over zichzelf zei: ‘Ik ben het brood dat  
uit de hemel gekomen is.’ Ze zeiden tegen 
elkaar: ‘Hij is toch Jezus, de zoon van Jozef? We 
weten precies wie zijn vader en moeder zijn. 
Hoe kan hij dan beweren dat hij uit de hemel 
gekomen is?’ 

Jezus zei tegen hen: ‘Houd op met protesteren! 
De Vader heeft mij gestuurd. Alleen de mensen 
die hij naar mij toe brengt, kunnen bij mij 
komen. Als het einde van de wereld komt, zal ik 
hen laten opstaan uit de dood. 
Dit staat in de heilige boeken: «God zal hun 
allemaal leren hoe ze moeten leven.» Iedereen 
die dat van de Vader wil leren, komt bij mij. 
Want niemand heeft ooit de Vader gezien, 
behalve de Zoon. Hij komt bij God vandaan.’ 

Het brood dat eeuwig leven geeft 
Jezus zei verder: ‘Luister heel goed naar mijn 
woorden: Wie in mij gelooft, krijgt het eeuwige 
leven. 
Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Jullie 
voorouders aten in de woestijn manna, brood 
dat uit de hemel kwam. Toch zijn ze allemaal 
gestorven. Maar het ware hemelse brood is 
anders: wie daarvan eet, zal niet sterven. Ik ben 
het hemelse brood dat leven geeft. Iedereen 
die van dat brood eet, zal eeuwig leven! 
Het brood dat ik zal uitdelen, is mijn eigen 
lichaam. Ik zal sterven om de mensen het leven 
te geven.’ 
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