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     Biddag 
Inhoudelijke voorbereiding 

 

Thema 

Johannes 6:35 “En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens”.  

 

Exegese 

Het Brood des levens 

Johannes 6:22-59 

 

Intro 

In de geschiedenis die nu volgt, spelen de gebeurtenissen van de vorige dag mee. Jezus heeft 

toen op wonderbare wijze een grote groep mensen (vijfduizend mannen) te eten gegeven. In 

de tussenliggende nacht is Hij het meer van Galilea te voet overgestoken. 

 

Vers 22-25  

Terwijl Jezus het meer te voet overstak, is een groot deel van 'de schare' op de plek van de 

wonderbare spijziging gebleven. Zij hebben gezien dat er die vorige dag maar één bootje lag 

aangemeerd, en dat de discipelen zonder Jezus in dat ene bootje zijn vertrokken. 

Jezus zou er dus nog moeten zijn, maar als ze gaan zoeken blijkt tot hun verbazing dat Jezus 

ook weg is. Tiberias ligt, evenals Kapernaüm, aan de andere kant van het meer. Op het 

moment dat er bootjes uit Tiberias langs komen varen, laten de mensen zich door deze 

bootjes ook overvaren, op zoek naar Jezus. Ze vinden Hem tot hun verbazing in de synagoge 

(vers 59) van Kapernaüm. 

 

Vers 26-27  

Op hun vraag hoe Hij hier komt geeft Jezus geen rechtstreeks antwoord. Jezus gaat nu 

onderwijs geven naar aanleiding van de wonderbare spijziging. De mensen hebben wel hun 

buik vol gegeten, maar ze hebben er geen oog voor dat dit wonder een teken is dat hoort bij 

de boodschap van Christus. Die boodschap is 'het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven'. 

Jezus is door de Vader 'verzegeld', dat betekent dat de Vader, zoals bijvoorbeeld bij de doop 

in de Jordaan is gebeurd, duidelijk heeft gemaakt dat Jezus door Hem gezonden is. Wat van 

Jezus komt, komt dus van de Vader Zelf. 

 

Vers 28-29  

'Werkt' zei Jezus (vers 27). De luisteraars denken meteen aan 'dingen voor God doen'. Ze 

vragen daarom aan Jezus wat ze dan precies voor God moeten doen. Maar Jezus bedoelt met 

'werken' iets heel anders. Het enige wat jullie moeten doen is geloven in de Persoon Die door 

God gezonden is: Jezus Zelf. 
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Vers 30-31  

De reactie van de Joden is vreemd. Jezus kan wel zeggen dat Hij door God gezonden is, maar 

dat moet Hij dan eerst maar eens bewijzen met een teken. 'Hij' (vers 31), dat is Mozes, gaf 

toch ook een teken? Mozes gaf manna, zo zeggen de Joden, maar wat doet Jezus? De 

wonderbare spijziging een dag eerder was blijkbaar nog niet genoeg. 

 

Vers 32-33  

Jezus reageert niet door het volk te herinneren aan de wonderbare spijziging, maar Hij wijst 

erop dat Mozes helemaal niet de gever van het manna is. Het manna, dat door de Joodse 

overlevering 'het ware brood' genoemd wordt, dat is door God gegeven! En dan geeft Jezus 

het gevraagde teken: dat ware brood dat de Heere ten tijde van Mozes gaf, dat geeft de 

Heere nu opnieuw! Hoe dan? Zoals God bij Mozes het manna gaf 'dat van de hemel 

neerdaalde en het volk het leven gaf' zo geeft God nu 'het Ware Brood', de Heere Jezus, Die 

van de hemel neerdaalt en de wereld het leven geeft! 

 

Vers 34-35  

Het volk begrijpt nog niet dat Jezus het over Zichzelf heeft. Ze verwachten nog steeds een 

soort manna, en daarom vragen ze: 'geef ons dat Brood'. Daarop onthult Jezus Zichzelf als 

het Brood des Levens. Als Brood des levens is Hij de vervulling van de profetie van Jesaja 

55:1-2. Met zulk Brood, zal een mens nooit meer honger hebben, maar voor eeuwig genoeg 

hebben. 

 

Vers 36  

Jezus heeft Zichzelf als het gevraagde Teken onthuld, maar de mensen geloven Hem niet. Het 

is zoals Hij in vers 26 al gezegd had: de mensen zoeken Hem wel, maar het teken (de 

boodschap van de spijziging) en het Teken (Jezus Zelf) zien ze niet. 

 

Vers 37-40  

Jezus' rondwandeling op aarde staat helemaal in teken van gehoorzaamheid aan de Vader. 

Jezus' volgelingen zijn een gave uit de hand van de Vader. Op de oordeelsdag zullen deze 

mensen niet uitgeworpen worden, maar het eeuwige leven ontvangen. Het is de wil van de 

Vader dat deze mensen, door de Zoon, op de jongste dag zullen worden opgewekt.  

 

Vers 41-42  

Er ontstaat geroezemoes in de synagoge. Deze uitspraken roepen protest op bij de Joden. 

Jezus beweert dat Hij uit de hemel komt en dat God Zijn Vader is. Maar sommige Joden 

weten wel beter: Jezus is gewoon een timmermanszoon uit Nazareth. 

 

Vers 43-44  

Jezus roept de aanwezigen tot de orde, want het onderwijs moet doorgaan. Het werk van de 

Vader houdt niet op bij het zenden van Zijn Zoon. Hij moet de mensen ook nog tot Zijn Zoon 

trekken. Al Jezus' hoorders kunnen dus niet uit zichzelf tot Jezus gaan, maar alleen als God 
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hen trekt. 

 

Vers 45-46  

Om dat 'trekken' uit te leggen citeert Jezus op een vrije manier Jesaja 54:13, waar staat dat 

God iedereen zal 'leren'. Iedereen die niet naar Jezus wil luisteren is niet door God getrokken, 

en dus ook niet door God geleerd. Wie niet naar Jezus wil luisteren, wil dus eigenlijk niet 

naar God luisteren. 

 

Vers 47-51  

Jezus wijst nog eens op Mozes, waar het volk zo'n hoge dunk van had. Het manna uit de tijd 

van Mozes kon het volk wel voor een tijdje in leven houden, maar uiteindelijk zijn toch alle 

mensen van toen gestorven. Het Brood dat nu uit de hemel is neergedaald, Jezus Zelf, zal de 

mensen voor altijd het leven geven, namelijk het eeuwige leven! 

 

Vers 52-59  

De Joden beginnen weer onder elkaar te discussiëren. Jezus' vlees opeten? Daar kunnen ze 

zich niets bij voorstellen. Maar Jezus spreekt verder. Zonder het eten van Zijn vlees en het 

drinken van Zijn bloed is er geen leven mogelijk. Zoals Jezus leeft door Zijn Vader, zo moeten 

de luisteraars leren leven door Jezus' vlees en bloed. 

Wanneer Jezus zegt dat wij Zijn lichaam moeten 'eten', dan betekent dat, dat het koste van 

Hem Zelf gaat. Wij mogen leven door Zijn dood. Op Golgotha zal Jezus straks Zijn 'vlees en 

bloed' geven voor zondaren. Zijn vlees en bloed worden dan het middel waardoor een mens 

het eeuwige leven mag ontvangen. In het avondmaal komt het eten en drinken van Jezus' 

vlees en bloed heel dichtbij. 

 

Doelstellingen bij de biddagschets 

- De kinderen weten dat bidden voor tijdelijk brood niet voldoende is. Het kennen van Christus als 

het hemelse Brood is ook voor hen noodzakelijk (broodnodig!).  

- We leren de kinderen hoe biddag is ontstaan. 

- De kinderen denken na waarvoor ze (kunnen) bidden. 

 

Geloofsleer 

• HC Zondag 5 : betaling voor onze schuld 

• HC Zondag 45 : het gebed (waarom, hoe en wat) 

• HC Zondag 49 : de derde bede (“Geef ons heden …”) 

• NGB art. 13 : Gods voorzienigheid 

• DL hfst 3 en 4 : de bekering tot God 

 

Psalmen 

65 : 6 Gij geeft, dat d’ uitgang van den morgen 

65 : 7 De Godsrivier doet G’ overvloeien 

65 : 8  Uw goedheid kroont de jaargetijen 

65 : 9 De velden zijn bedekt met kudden 



 

 

 

 � � � � � � � � � � � � � � �  

67 : 3 De volken zullen, HEER’, U loven 

119 : 85 O, HEER, sla toch op mijn geschrei Uw oog 

144 : 6  Zo wordt in ’t land de handel ruim gedreven 

144 : 7 Welzalig is het volk, dat dus gezegend 

 

Liederen (Zangbundel) 

Bidt zonder ophouden 

Leid mij Heer 

O, alle gij dorstigen 

Onze vader 

Voor ieder land 

Zoekt eerst het Koninkrijk 

 

Bijbelstudie 

Introductie op de Bijbelstudie 

Deel de werkboekjes vast uit. Vraag of de kinderen het boekje nog even dichtgeslagen voor zich 

houden.  

 

Neem een goed gevulde broodtrommel mee. Laat de doos zien aan de kinderen. Aan de hand van 

onderstaande tekst kun je de kinderen stilzetten bij 

- het feit, dat je broodtrommel gevuld is en dat je keuze hebt in beleg 

- onze ontevredenheid 

 

‘Even kijken wat er in mijn broodtrommel zit … Ah! … Een boterham met kaas, nog één met kaas en 

één met ham. Hè bah, geen chocopasta! Al wéér geen chocopasta! Het is altijd weer hetzelfde liedje! 

Bah! Mijn vrouw/moeder smeert elke dag mijn boterhammen en altijd doet ze er ham en kaas op. 

(Zucht) Nooit eens iets anders. ‘Chocopasta is te zoet voor je’, zegt ze dan. Bah, ik heb helemaal geen 

trek in ham en kaas. Het is ook elke dag hetzelfde eten, nooit eens iets anders… 

 

(Stilte laten vallen. Als er kinderen reageren, probeer daar dan een beetje op in te gaan. Anders doe 

je zelf alsof je ‘tot inkeer’ komt; doe alsof je diep nadenkt en ineens beseft dat je wel heel 

ontevreden bezig bent.) 

 

‘Oh… Dit is eigenlijk wel heel erg van mij hè? Wel heel ontevreden … Eigenlijk zou ik blij moeten zijn 

dat ik tenminste eten heb. Ik heb genoeg: wel drie boterhammen! En ik kan zelfs kiezen welke ik het 

eerst opeet: die met ham of die met kaas! En dan nog ben ik aan het mopperen. Dat is niet goed van 

mij … 

 

De kinderen mogen het themaboekje erbij pakken en open doen. Geef een korte toelichting op het 

themaboekje.  

 

Vraag over voorblad: 

Deze dakloze zoekt naar eten in de prullenbakken. Voedsel is voor hem van levensbelang! Als hij 

niets eetbaars vindt, krijgt hij honger, wordt hij misschien ziek of nog zieker en zal hij wellicht 

sterven. Sta er kort bij stil met de kinderen, dat water en voedsel voor ons allemaal de eerste 
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levensbehoefte is. Schrijf met grote letters op het bord of een vel papier: water en brood is nodig om 

te (kunnen) leven! 

Helaas heeft deze dakloze geen gevulde broodtrommel. En mopperen over wát hij zal eten, hoor je 

hem vast niet doen! Er valt voor hem niets te kiezen … 

 

Vervolgens link naar de Bijbelstudie: 

Kunnen jullie een voorbeeld geven uit de Bijbel van mensen die (net als ik zojuist) mopperden op hun 

eten? 

Denk eens aan de Israëlieten. Toen zij uit Egypte vertrokken, hadden ze voor ongeveer een maand 

lang eten en drinken bij zich. Na anderhalve maand op reis is al het voedsel op. De Israëlieten gaan 

mopperen. Ze vertrouwen God niet meer en beschuldigen Hem ervan, dat zij zullen sterven van de 

honger. 

God probeert uit of het volk werkelijk in Hem gelooft en of de mensen ondanks de honger op Hem 

blijven vertrouwen. Hij laat hun Zijn trouwe zorg zien. Ondanks het mopperen van het volk luistert Hij 

naar hun klagen. De Heere belooft hen voldoende voedsel. Er strijken kwakkels tussen de tenten 

neer en het regent veertig jaar lang elke dag manna uit de hemel. Zo laat Hij hen weten, dat Hij hun 

God wil zijn!  

 

 

Beginzin voor de Bijbelstudie:  

Niet alleen in de geschiedenis van de Israëlieten, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel kunnen 

wij lezen over ‘manna’, over het brood uit de hemel. Jullie mogen in je Bijbel Johannes 6 opzoeken. 

Kijk maar eens naar vers 31 en 32, 49, 58. 

 

Vervolgens de Bijbelstudie doen met de kinderen. 

In Johannes 6 lezen we allereerst de geschiedenis van de wonderbare spijziging: vijf broden en twee 

vissen voor meer dan 5000 mensen. Daarna wordt verhaald van Jezus’ wandelen op de zee. De 

mensen, die tot Jezus komen om Hem te horen spreken, zijn vol van deze wonderen. Daar gaat hun 

belangstelling naar uit; het is hen niet zozeer te doen om de Heere Zelf. Als ze nog maar meer 

wonderen zullen zien, dan zullen ze wel in Hem geloven. Jezus wijst hen terecht; de mensen moeten 

niet in Hem geloven vanwege de wonderen die Hij doet. Ze moeten in Hemzelf geloven; Hij stelt Zich 

aan hen voor als het Brood, dat eeuwig leven geeft.   

 

Lees met elkaar Johannes 6:32-35 

1. Aan het begin van vers 32 staat twee keer hetzelfde woord: “voorwaar, voorwaar!”.  

a. Wat denk je dat dit woord betekent? 

In de naam van God, zonder twijfel, het is vast en zeker. 

b. Waarom staat het er dubbel? 

Het geeft aan hoe belangrijk de boodschap is, die na deze woorden komt. De Heere 

Jezus wil onze volle aandacht hebben voor wat Hij tot ons gaat zeggen en we moeten 

er van verzekerd zijn, dat Zijn Boodschap echt waar is. We mogen er niet aan twijfelen.  

2. God de Vader geeft het ware Brood; Wie wordt daarmee bedoeld? 

Zijn Zoon, Christus: de Zaligmaker van zondaren. Zoals ons lichaam brood nodig heeft, 

zo heeft onze ziel Christus nodig. Zoals het manna genoeg was voor de Israëlieten, zo is 



 

 

 

 � � � � � � � � � � � � � � �  

de genade van Christus genoeg voor de gelovigen. Hij geeft Zijn leven, Zijn lichaam en 

Zijn bloed om de schuld, die Zijn kinderen bij God de Vader hebben, te betalen.  

3. De mensen horen de boodschap van Jezus.  

a. Wat willen ze van Hem (vers 34)? 

Ze denken, dat Jezus spreekt over hemels brood, dat hen leven geeft. Dat soort brood 

zouden ze wel altijd willen hebben. Ten diepste begrijpen ze niet, dat Jezus hier spreekt 

over Zichzelf. Ze komen dus niet voor Hemzelf, maar voor het wonder van dat brood 

op zich. 

b. Heb jij dezelfde wens? 

Is het ons om Christus Zelf te doen, of kijken wij liever uit naar een (ander) 

wonder(middel)? 

4. Wat belooft Jezus in vers 35 aan jou en mij? 

a. Als ik tot Hem kom, zal ik … nooit meer honger hebben. 

b. Als ik in Hem geloof, zal ik … nooit meer dorst hebben. 

 

Kerntekst 

Om uit het hoofd te leren en / of te verwerken in een creatieve opdracht.  

 

Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 

In de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3 en 4 (artikel 3) vinden we terug dat geen enkel mens tot God 

kan en wil terugkeren, noch zelf zijn of haar verdorven natuur kan verbeteren. Alleen de genade van 

de Heilige Geest kan dit uitwerken. Dat er velen geroepen en toch niet bekeerd worden (artikel 9) is 

te verwijten aan de mensen zelf, die het Woord niet willen aannemen. De bron van onze onwil is de 

zonde, die we in het paradijs deden. We staan in dienst van de duivel. Wat God van ons vraagt is 

deserteur te worden uit het rijk van de duivel, om te strijden tegen de heerschappij van satan in ons 

leven. De duivel staat lijnrecht tegenover God; zij zijn niet verenigbaar. God rekent niet met onze 

(on)mogelijkheden, maar met Zijn eis: “Bekeert u!”. 

 

Lees Johannes 6 : 47 - 59 

1. Tel eens hoe vaak je “eeuwig leven” of “in der eeuwigheid leven” tegenkomt? 

Vier keer. Door de herhaling krijgt deze belofte van de Heere Jezus extra gewicht! 

2. Hoe kun jij dit eeuwige leven krijgen? 

Door van het Brood te eten; in Jezus te geloven, dat Hij de Zoon van God is en voor de 

zonde betaald heeft. Christus geeft leven aan mensen, die dood zijn door de zonden. 

Als je de Heere Jezus kent, mag je voor eeuwig bij Hem leven. 

3. Eten van het Brood: hoe doe jij dat elke dag?  

Stille tijd houden, Bijbellezen, nadenken over wat God bedoelt met teksten die je leest, 

erover praten met je ouders of een dagboekje gebruiken, (persoonlijk) gebed, luisteren 

naar wat de Heere tegen ons te zeggen heeft als we in de kerk zijn/op school de 

Bijbelvertelling horen, zingen van liederen en psalmen, maken van muziek om de 

Heere te danken.  
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Matthew Henry schrijft hierover, dat het eten van dit vlees en het drinken van dit 

bloed niets anders is dan het geloven in Christus. Dat houdt vier dingen in, die met 

eten en drinken te maken hebben:  

1. Hongeren (verlangen) naar Christus: “Geef mij Jezus of ik sterf!” 

2. Gebruikmaken van Christus: we worden immers alleen gevoed door voedsel dat we 

echt nuttigen; voedsel waar we slechts naar kijken, voedt ons niet. 

3. Een heilig vermaak in Christus en Zijn zaligheid. 

4. Het krijgen van voedsel van en vertrouwen in Hem tot groei van ons geestelijk leven.  

 

Weet je 

Ook in de Bijbel zelf kunnen we iets lezen over de oorsprong van biddag. In Zacharia 10:1 staat: 

“Begeert van den HEERE regen ten tijde des spaden regens; de HEERE maakt de weerlichten; en Hij 

zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld”. 

 

Extra informatie 

Vroeger waren de mensen lang niet altijd zeker van een goede oogst. Ze hadden bijvoorbeeld geen 

landbouwmachines zoals tractoren, die het werk op het land makkelijker maken. Ook waren 

technieken als drainage (het teveel aan water op het land afvoeren door buizen) en irrigatie 

(sproeien of bevloeien met water) nog niet uitgevonden. Kijk maar eens, wat de mensen gemiddeld 

overhielden aan oogst: 

 

 

Gemiddelde graanopbrengst in het oude Israel en in Europa 

Plaats Tijd (na Chr.) Zaaigoed Oogst 

1. Nitzana (Negev-woestijn) 

2. Tijd van Karel de Grote 

3. Centraal Europa 

4. Avdat (Negev-woestijn) 

Ca. 200 

Ca. 850 

Ca. 1750 

1960-1965 

100 kg 

100 kg 

100 kg 

100 kg 

600 kg 

150 kg 

400 kg 

600-1200 kg 

 

Ontleend aan Bijbel & Wetenschap 

Ongeveer 200 jaar na de geboorte van de Heere Jezus brachten de oogsten veel op. Dat kwam, 

omdat de mensen in het oude Israel goed gebruik maakten van de landbouwregels, die door Mozes 

in zijn tijd waren voorgeschreven. In de tijd van keizer Karel de Grote bemoeide de regering zich niet 

veel met de landbouw. Ook de mensen wisten niet goed hoe ze hun land het beste konden 

bebouwen en verzorgen. Daarom waren de oogsten in die tijd maar heel klein. In de Middeleeuwen 

bracht de oogst twee tot zes keer zoveel kilo’s op als er gezaaid was. Alleen in vruchtbare gebieden 

en later met moderne hulpmiddelen kwamen de opbrengsten van de oogst boven de 600 kilo uit.  

 

 

Verwerking: Vouw je handen voor … 

Bij het bedenken voor wie of wat je kunt bidden, kun je, je hand gebruiken. Laat de kinderen op 

gekleurd karton een van hun handen tekenen. Daarna mogen ze de volgende woorden in de vingers 

schrijven. 
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Je kunt de hand zien als een soort geheugensteuntje voor kinderen, wanneer zij gebedsonderwerpen 

mogen aandragen. Bij elke vinger kunnen ze zelf personen of dingen bedenken, die met de 

opgeschreven woorden te maken hebben. 

Je duim zit het dichtst bij je, dus dan bid je voor mensen dichtbij: je ouders, beste vriend(in), opa of 

oma. Je wijsvinger zit iets verder weg, dus dan bid je voor mensen die verder bij je weg staan: de juf 

of meester, buren, mensen die God niet kennen. De middelvinger is het hoogst, dan bid je voor 

mensen die belangrijke dingen doen, zoals: de koningin, ministers, politie, dokters. De ringvinger is 

zwak, dus dan bid je voor zwakke mensen: zieke en arme mensen en je bidt voor mensen die 

moeilijke dingen doen: zendelingen en helpers in verre of arme landen. En de laatste vinger is je pink, 

dat ben je zelf, dan mag je bidden voor wat je zelf nodig hebt. 

 

Verwerking 

Met elkaar eten aan het begin van de club. Broodmaaltijd (iedereen brengt wat mee, afspreken met 

elkaar). Of pannenkoeken (laten) bakken. 

 

 


