
Ik ben … het Brood dat leven 

geeft 
                  (Johannes 6:25-36) 

WIE IS JEZUS? 

Benodigdheden: 

 Vier adventskaarsen 

 Lucifers of aansteker 

 Bijbel in gewone taal 

 CD-speler / Laptop 

 CD: ‘Via Dolorosa’ van ELA 

 Patentbloem, instantgist, water 

 Weegschaal 

 Maatbeker 

 Bekers en bakjes om het water 
en de bloem per kind uit te 
delen 

 Beschrijving van het afbakken 
van het brood (voor ieder kind) 

Jezus zegt … Ik ben het Brood dat leven geeft 
 

Binnenkomst kinderen 

 1 adventskaars brandt 

Welkom 

 de kaars wordt uitgeblazen door een kind 

Gebed 

Luisterlied (CD): Via Dolorosa, SELA 
 
Lezen: Johannes 4:7-18 (Bijbel in gewone taal) 

Kort gesprekje over het Bijbelgedeelte: 

 Kort vertellen over de vrouw die water wil hebben 

 * Denk je dat de vrouw Jezus goed begrijpt als Hij haar water aanbiedt? 

 * Waarom wel / waarom niet? 

 * Wat denk je dat Jezus bedoelt met het water waarvan je nooit meer dorst krijgt? 

 * Wat zou er in het leven van die vrouw veranderen als ze het levend water zou drinken? 

 * Wat kan er in jouw leven veranderen? 

 * Snap je ook wel eens niet wat Jezus bedoelt? Wat doe je dan? 

 

Lezen: Johannes 6:25-36 (Bijbel in gewone taal) 

Kort gesprekje over het Bijbelgedeelte: 

 Dit Bijbelgedeelte lijkt veel op het verhaal van de Samaritaanse vrouw. 

 * Kun je een aantal dingen opnoemen die hetzelfde zijn? 

 * Wat moeten de mensen van Jezus doen? 

kinderprogramma Stille Week 
vierde dag 



 * Wat vraagt God van de mensen en wat vind je daarvan? 

 * Waarom geloven de mensen niet in Jezus? 

 * Zou jij Jezus hebben geloofd? 

Zingen:  

 Kinderopwekking 165: Doe wat Jezus zegt (tekst dag 1, 2 of 3) 

Verwerking: 

 Vanavond gaan de kinderen met bloem, gist en water brooddeeg maken. Daarna 
 vormen ze hun eigen broodje van het deeg. Het deeg wordt ingepakt in plastic folie en 
 mag thuis gebakken worden in de oven. 

 Ingrediënten voor 10-12 broodjes:     
 500 gram patentbloem, 10 gram zout, 10 gram instant gist, 20 gram zachte boter, 
 320 ml koud water. 

 Afhankelijk van het aantal kinderen kun je hen per twee laten samenwerken.  
 Gebruik dan de volgende hoeveelheden:    
 100 gram bloem, 2 gram zout, 2 gram instant gist, 4 gram boter, 64 ml koud water. 

 De kinderen wegen alles af en kneden om de beurt de ingrediënten tot een soepel 
 deeg. Daarna wordt het deeg in twee gelijke stukken verdeeld. Dan vormen de 
 kinderen hun eigen brood/bolletje(s). Het deeg moet nog ongeveer een uur rijzen 
 voordat het in de oven mag. De kinderen verpakken het deeg in een stukje plastic 
 folie en nemen het mee naar huis. Na een uur rijzen mag het brood in 15 tot 20 
 minuten op 220 graden in de oven gebakken worden. Geef de beschrijving voor het 
 bakken mee op een briefje. 

 Op deze 4e avond worden alle delen tot een geheel gevormd door het glazen potje en 
 de herder op de houten plank met steentjes te plaatsen. Dan mag alles mee naar huis 
 genomen worden. 

 

 

 

 

Jezus zegt … Ik ben het Brood dat leven geeft 
Verwerking: 

Iedere avond wordt een verwerking 

gedaan. Deze vier verwerkingen vormen 

samen een geheel. 

1e avond: de weg maken van een houten 

plankje met kleine steentjes. 

2e avond: een glazen waxine-potje versie-

ren. 

3e avond: een herder figuurtje maken van 

een wc-rol, papier en stof. 

4e avond: brooddeeg maken en  een 

broodje vormen. 

Op de 4e avond worden alle delen tot een 

geheel gevormd door het glazen potje en 

de herder op het houten plankje met 

steentjes te plaatsen. Dan mag alles mee 

naar huis genomen worden. 
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