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Extra kinderprogramma 
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kernwoord: hoop 
 

Geef Hoop! 
 
Bijbelgedeelte: Johannes 6:1-15 
 

 

 

1. Gebruiksaanwijzing 
 
Dit programma is speciaal geschreven voor het HGJB Diaconaal project ‘Geef Hoop!’  
Naast dat dit programma kinderen meer laat ontdekken over de wereld van jongeren in Mozambique 
en de armoede waarin zij leven, willen we kinderen bewust maken hoe zij zelf hoop kunnen geven aan 
mensen in hun omgeving. 
 
Met het diaconale project ondersteunen we de kerkelijke organisatie Chiyembekezo (project GZB) in 
Mozambique. Zij doen bezoekwerk aan armen en zieken in afgelegen dorpen en bemoedigen hen met 
het Evangelie. Meer informatie over dit project kun je vinden op de speciale projectsite: 
www.diaconaalproject.nl.  Hier vind je nog meer producten en materialen die je zou kunnen gebruiken. 

 

1.1 Beginsituatie kinderen 
Het is voor veel kinderen bijna vanzelfsprekend dat ze iedere dag te eten hebben, vanzelfsprekend 
dat ze naar school kunnen, vanzelfsprekend dat ze een huis hebben om in te wonen. Armoede? Ja, 
daar zien ze weleens iets van in het nieuws. Maar vaak is het een ver van hun bed show. 
De meeste kinderen zullen elke dag brood eten. Ze weten dat je, ook als je geen brood eet, gezond 
en genoeg moet eten om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Kinderen begrijpen dat je moet 
eten om in leven te blijven. En dat je zwak wordt als je niet eet. Jezus zorgt er in deze geschiedenis 
voor dat de mensen genoeg te eten krijgen. En dat is bijzonder: Jezus die Zichzelf ‘levend Brood’ 
noemt. Jezus leeft en als jij van Hem ‘eet’ (lees: dichtbij Hem leeft), dan zul jij ook leven. Het leven dat 
je krijgt als je dichtbij Hem blijft, is eeuwig leven. Jezus geeft meer dan alleen eten voor dat moment. 
Als je dat beseft wordt het wonder van de vijf broden en twee vissen nog groter. 
 
 

1.2 Inhoud 
Ondanks dat wij in Nederland een goed en rijk leven hebben, zien we in deze wereld ook mensen 
voor wie armoede, verdriet en honger een dagelijkse realiteit is. Als het leven uitzichtloos lijkt  is er 
maar één ding wat mensen overeind houd: Hoop! Hoop op God, hoop op een beter leven. 
We kijken vanuit Johannes 6 naar Gods trouw. God voorziet in genoeg brood. Wat menselijkerwijs 
gesproken onmogelijk was gebeurde. Het kleine kan in Gods handen veel worden. En dat bied hoop! 
God schakelt daarbij mensen in. Zij mogen delen wat ze ontvangen hebben. 
 
In dit programma staan we ook stil bij de gelovige jongeren in Mozambique. Vaak hebben de mensen 
weinig geld en moeten ze hard werken om hun gezin te kunnen onderhouden. Er zijn kinderen die niet 
naar school kunnen omdat daar echt geen geld voor is. Als ze wel naar school kunnen moeten ze 
daar vaak heel ver voor lopen. Toch delen deze jongeren uit van wat zij ontvangen hebben. Wat 
kunnen we van hen leren? 
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1.3 Doelstelling 
 Kinderen ontdekken dat de wonderen van Jezus ons laten zien wie Hij is.  

 Kinderen horen dat Jezus geeft wat nodig is, ook op momenten dat wij denken dat het 
onmogelijk.  

 Kinderen danken Jezus voor wat Hij aan hen geeft en denken na wat zij kunnen uitdelen. 
 

 

1.4 Bijbelgedeelte  
Johannes 6:1-15 
Het is een heel bekend verhaal voor de meeste kinderen. In Johannes wordt nadrukkelijk verteld over 
een jonge jongen die 5 broden en 2 vissen geeft aan Jezus. Hiermee wordt benadrukt dat God 
mensen gebruikt in zijn Koninkrijk. 
 

1.5 Denkduwtjes 
 Wie in jouw omgeving kan er een bemoedigend woord of daad gebruiken? 

 Zou jij je eten weggeven als 5 broden en 2 vissen het enige eten was wat je had? 

 Hoe vanzelfsprekend is het voor jou dat God je wil gebruiken om bijv. hoop te delen? 
Misschien ook wel dit moment met de kinderen van je groep. Wat zou jij met hen willen delen, 
zodat zij bemoedigd zullen worden in het geloof? 
 

1.6. Context van het bijbelgedeelte 
Na enige tijd in Jeruzalem te zijn gebleven, reizen Jezus en Zijn discipelen naar Galilea. Dit is het 
gebied rondom het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Daar worden zij door 
een grote menigte gevolgd. De genezingen die Jezus verricht, trekken de aandacht. En wie heeft er 
niet gehoord van de wonderen die Jezus eerder in Galilea heeft gedaan? Water veranderd in wijn, de 
zoon van een koninklijke hoveling genezen... De menigte wil niets missen van wat Jezus doet. Wie 
weet wat Hij nog meer voor wonderen zal doen! 
 
Uitleg van de tekst 
vers 1 - In dit gedeelte wordt de reden voor de oversteek niet genoemd, maar waarschijnlijk zijn Jezus 
en de discipelen op zoek naar een eenzame plaats aan de noordkant van het meer om bij te komen 
van de drukte (zie Markus 6:30-44). 
vers 2 - De menigte volgt Jezus door langs de oever met het scheepje mee te lopen. Ze willen niets 
missen van wat Jezus doet. Het is opvallend dat Johannes in zijn evangeliebeschrijving niet spreekt 
over ‘wonderen’, maar ‘tekenen’. Hiermee maakt hij duidelijk dat het niet gaat om de wonderlijke 
gebeurtenis op zich, maar om de Persoon naar wie het wonder verwijst, namelijk Jezus Christus. 
Helaas wordt dit niet altijd begrepen. 
vers 4 - Tijdens het Pascha dachten de Joden terug aan de bevrijding van de slavernij en de uittocht 
uit Egypte. 
vers 5-7 - De vraag van Jezus zal Filippus verbaasd hebben. Eten kopen voor zoveel mensen? Dat 
zou een bedrag kosten waar een dagloner tweehonderd dagen voor moet werken! Jezus hoopte 
echter niet op een praktisch antwoord, maar op een antwoord waaruit zijn geloof in Jezus zou blijken. 
vers 8-9 - Andreas schiet Filippus te hulp, maar ook hij ziet geen oplossing. Hij kijkt immers niet naar 
Jezus, maar naar de menigte. Voor zoveel mensen betekenen vijf goedkope broden en twee visjes 
niets. 
vers 10-13 - Jezus is de Gastheer. Hij dankt voor het eten en deelt het uit. En wat een wonder: 
iedereen wordt voorzien! Wanneer de menigte verzadigd is laat Hij de discipelen, naar het Joods 
tafelgebruik, de resten van het eten verzamelen. Van het brood zijn er twaalf manden over, een getal 
dat wijst op de volmaaktheid van Gods bestuur. 
vers 14-15 - Het wonder heeft de mensen overtuigd: Jezus is de Profeet die    door Mozes voorzegd 
was (Deuteronomium 18:15), de Messias! Helaas komt hun verwachting niet overeen met de realiteit. 
De mensen hoopten namelijk dat de Messias de regering van de Romeinen omver zou werpen en het 
koningschap van David zou herstellen. Maar Jezus’ koninkrijk is niet van deze wereld (Johannes 
18:36). Daarom trekt Hij zich terug. 
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1.7. Keuzeonderdelen 
 
Kies zelf uit welke werkvormen het beste bij jouw groep en de tijd die je hebt passen! 
 
Onderdelen van de 

avond 

Keuzemogelijkheden Groep Tijdsindicatie Korte omschrijving 

     

Introductie 1. Wedstrijdje chocolade delen 5,6,7,8 5 min Hoe goed kun je delen? 

2. Wat zit er in brood? 3,4,5,6,7,8 10  min Waarom is brood belangrijk? 

En wat zit er allemaal in 

brood? 

3. Rekenen maar! 5,6,7,8 10 min Is er voor iedereen genoeg?  

4. Evie en Evert 3,4,5,6 10 min. Evie en Evert halen brood bij 

de bakker, zodat er voor 

iedereen genoeg is. 

Bijbelstudie 1. Vertelling 

 

 15 min. Een vertelling over Johannes 

6:1-15 

2. Wat zou jij doen?  

 

 15 min. Hoe zou je zelf gereageerd 

hebben? 

3. 5 broden en 2 vissen 

 

7,8 15 min.  Wat heb jij ontvangen om te 

delen met anderen? 

Verwerking 1. Brooddeeg - creatief 3,4,5,6,7,8 10 à 15 min. Bemoedigende teksten 

uitdelen in je omgeving  

2. Geef-hoop-challenge 

 

3,4,5,6,7,8 10 min. Samen de stap zetten om 

hoop te geven aan mensen in 

je omgeving. 

3. You’re lucky 7,8 10 min.  Een spel uit Mozambique. 

Wie is de gelukkige? 

 4. Film Diaconaal project 5,6,7,8, 5 min. Waar sparen we voor? 

 

2. Introductie 

2.1 Wedstrijdje chocolade delen 
Nodig / voorbereiding 

- voor elke groep een reep chocolade 
- evt. voor elke groep een mes 

 
Aankondiging 
We beginnen met… chocola! Hoe vaak kun je een reep chocola delen? Zorg voor zoveel mogelijk 
gelijke stukjes!  
 
Werkwijze 

- Verdeel de kinderen in groepjes van max. vier kinderen. 
- Geef ze allemaal een chocoladereep. Hoe vaak kunnen ze die zo eerlijk mogelijk verdelen? 

Geef ze een minuut de tijd. 
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- Het groepje met de meeste en meest gelijke stukjes chocolade wint! 
 

2.2 Wat zit er in brood? 
Kinderen ontdekken uit welke ingrediënten brood bestaat en waarombrood belangrijk voor je is. 
 
Nodig: bakjes met meel, water, gist en zout. Eventueel nog bakjes met suiker, noten, zaden en 
vruchten. Ook kun je verschillende soorten brood meenemen. 
 
Voorbereiding: Zorg voor de bovenstaande ingrediënten en verdeel ze in bakjes, zodat de kinderen 
ze kunnen proeven. Op Youtube zijn veel informatiefilmpjes te vinden over broodbakken. Als je de 
mogelijkheid hebt, kun je dit laten zien als afsluiting.  
 
Aankondiging: Begin met een gesprekje. Wie heeft er weleens brood gebakken? Weet je nog welke 
ingrediënten er allemaal inzitten? Welk brood vind jij het lekkerste? Denk jij dat de ingrediënten 
afzonderlijk van elkaar ook lekker zijn? Of is het pas lekker als we het samenvoegen? Wie wil de 
ingrediënten wel eens proeven? 
 
Werkwijze: Laat de kinderen proeven van de ingrediënten die je in de bakjes hebt gestopt. Laat ze 
vertellen wat ze proeven en of ze het wel of niet lekker vinden? Vinden ze de ingrediënten ook los 
lekker, of alleen samen? Vervolgens voer je een gesprek met de kinderen waarom brood belangrijk is, 
bijvoorbeeld dat we het nodig hebben om te groeien, dat er voedingsstoffen in zitten die je elke dag 
nodig hebt. Bijvoorbeeld vitamine D voor sterke botten. Tip: Voor oudere kinderen kun je op internet 
heel veel informatie vinden over welke voedingsstoffen (o.a. vitamines) er in brood zitten en waar je 
deze voor nodig hebt. Zoek dit van tevoren zelf op. 
 
Afsluiting: Nadat de kinderen hebben geproefd en erover hebben gepraat kun je, als je die 
mogelijkheid hebt, nog een filmpje laten zien over hoe brood gemaakt wordt. 
 
2.3 Rekenen maar! 
Nodig: 3 moeilijke rekensommen.  
 
Werkwijze: Geef de kinderen een paar (stuk of 3) rekenopdrachten, zoals:  
De meester op school heeft broden gekocht om met de hele groep te kunnen lunchen. Van een half 
brood kunnen vier kinderen eten. Hoeveel kinderen kunnen van vijftien hele broden eten?  
Of: Tijdens het pannenkoekenfeest van school krijgen alle kinderen 2 pannenkoeken. Op de school 
zitten 250 kinderen. Van één pak pannenkoekenmix kun je 50 pannenkoeken maken. Hoeveel pakken 
pannenkoekenmix heb je dan nodig, etc.  
Zorg ervoor dat de kinderen over de eerste drie rekenopdrachten echt moeten nadenken. Deze 
opdrachten kunnen ze berekenen, al is het wel  moeilijk.  
Eindig met een overduidelijk voorbeeld van tekort: bijvoorbeeld ‘Het schoolkamp moet vanwege het 
weer een middag langer duren. Maar dat betekent dat alle kinderen nog wel wat moeten eten. Alleen 
de leerkrachten hebben nog maar 1 zak broodjes over. Is dat genoeg?  
Bij de laatste vraag is het overduidelijk: natuurlijk is dat niet genoeg!  
 
Afsluiting: We gaan luisteren naar een verhaal waar ook veel mensen lang blijven zitten om naar 
Jezus te luisteren, maar dan is het etenstijd. Zal er genoeg eten zijn?  
 
2.4 Evi en Evert 
Nodig: Evie- en Evertpoppen, Evies moeder. 
 
Voorbereiding: Zet de poppenkast klaar en leg alles erin wat je nodig hebt. 
 
Aankondiging: Evie en Evert helpen Evies moeder op het tuinfeest. Dan komen ze tot de ontdekking 
dat er niet genoeg brood is. 
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Verhaal: 
Evie: Luister eens, Evert, zaterdagmiddag hebben we bij ons een tuinfeest, heb je dan zin om ook te 
komen? M’n moeder vindt het leuk als je komt, en ik natuurlijk ook! 
Evert: Wow Evie, wat gezellig! Een tuinfeest bij jullie in de tuin, hiep-hoi! 
Evie: Ja, gaaf hè! Het wordt lekker druk! 
Evert: Wie komen er allemaal? 
Evie: Nou, m’n opa’s en oma’s, en ooms en tantes, en ook nog neefjes en nichtjes. 
Evert: Dat vind ik leuk, dat er ook neefjes bij zijn. Is Christian er ook bij? Die ken ik nog wel een beetje. 
Evie: Ja, ik denk het wel. Ik ga m’n moeder ’s morgens helpen om alles klaar te maken, kom jij dan 
ook al? 
Evert: Oké, doe ik. 
Het is zaterdagmiddag, en het tuinfeest is in volle gang. Er zijn heel wat mensen gekomen. 
Evie: O, wat leuk, hè, en we mogen zomaar van alles pakken wat we lekker vinden. 
Evert: Wow, Evie, daar ben ik helemaal voor te pórren, er is een heleboel lekkers. 
Evie: Ja, mmm, dat vind ik ook. Maar je moet nog wel een gaatje overhouden voor de lekkere 
broodjes die m’n moeder heeft, hoor, ik heb die daarstraks nog helpen klaarmaken. 
Evert: Dat zal ik dan ook maar doen, want thuis krijg ik alleen maar gewone boterhammen. 
Evie: Nou ja, die zijn in elk geval gezond voor je en je moet er nog van groeien! 
Evert: Groeien doe ik hard genoeg, hoor, m’n moeder schrikt iedere keer wéér als ze m’n te korte 
broeken ziet! 
Evie: Ja, dat komt door die gezonde boterhammen! Met kaas en worst! 
Evert: Maar lekkere broodjes zullen toch óók wel een beetje gezond zijn? Er zit in elk geval graan of 
zoiets in. 
Evie: Ja, en vitamines vast ook wel. 
Evert: Weet jij eigenlijk wat er in brood zit? 
Evie: Nee, niet precies, maar het is in elk geval goed voor je, en ik lust het iedere dag wel wéér. O, 
m’n móéder roept, even vragen wat er aan de hand is. 
Evies moeder: Evie, luister eens, we hebben méér mensen op het tuinfeest dan ik gedacht had, en 
nou heb ik vást niet genoeg broodjes voor iedereen. 
Evie: O, wat jammer, mam, Evert en ik hadden het er júist over dat er straks van die lekkere broodjes 
zijn om te eten. 
Evert: Ja, en ook nog dat brood zo gezond is. 
Evies moeder: Dat klopt, jongens, maar ik zit wèl even in de problemen. Het is nog niet zo heel laat, ik 
denk dat de bakker in de Kerkstraat nog wel open is. Willen jullie daar even naartoe gaan om te 
vragen of hij nog broodjes heeft? Ik kan nu zelf moeilijk weg, ik moet bij onze gasten blijven. 
Evie: O ja hoor, mam, natuurlijk. We gaan meteen, hebt u een tas en geld? 
Evies moeder: Ik loop even mee naar binnen en dan geef ik jullie alles. 
Evie en Evert lopen mee naar binnen, en even later lopen ze met een flinke tas de voordeur uit, naar 
de bakker. Een kwartiertje later zijn ze weer terug, mèt brood. 
Evie: Kijk mam, dit was wat de bakker nog had, hij had niet zoveel broodjes meer, en ook haast geen 
gewoon brood, en toen heb ik er nog maar afbakbroodjes genomen. Hij zei dat hij er daarvan genoeg 
had, en ik denk dat ík die wel kan bakken, als Evert me helpt. 
Evies moeder: O, mooi, dat is goed bedacht van de bakker en van jullie! Als 
jullie dan meteen aan de slag gaan, dan hebben we straks toch nog op tijd 
genoeg broodjes! geweldig! 
Evert: Wow Evie, aan de slag! En als de broodjes in de oven staan, dan ga 
ik nog eens gauw wat van die lekkere limonade nemen, want ik heb er wel 
dorst van gekregen! 
Evie: Ja, ik ook, en weet je wat we nog in de vriezer hebben? IJsjes! Maar 
die zijn voor na de broodjes, als een soort toetje, dus daar mag je nog niet 
aankomen! Ik hou je wel in de gaten! 
Evert: Mmmm, ijsjes, laten we maar gauw broodjes gaan bakken, des te 
eerder krijgen we een ijsje! 
 
Afsluiting: Evie en Evert houden wel van lekkere broodjes! Brood is ook heel gezond. Weet jij 
waarom dat zo is? (laat kinderen kort reageren) Van brood groei je. In dit bijbelgedeelte gaat het ook 
over brood. Er lijkt niet genoeg te eten te zijn, maar dan gebeurt er een wonder. 
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3. Bijbelstudie-vormen  
 

3.1 Vertelling 
Nodig: Zet eventueel een mandje met vijf broodjes en twee vissen in het midden van de kring. 
 
Voorbereiding: Bereid het bijbelverhaal goed voor, ook als het heel bekend is.  
 
Aankondiging: Grijp even terug op de introductie die je hebt gedaan. 
 
Vertelling: Zie bijlage 3.1 – vertel het zoveel mogelijk in je eigen woorden 

 

3.2 Wat zou jij doen? 
Nodig – evt. Bijbels, flap-over/whiteboard 
 
Werkwijze 

- Lees met elkaar Johannes 6:1-15 of gebruik de vertelling 
- Vraag de kinderen eerst welke personen ze tegen komen in het verhaal. Schrijf deze op de 

flap. 
- Vraag de kinderen zich te verplaatsen in de verschillende personen in het verhaal. Stel dat je 

er zelf bij geweest zou zijn. Wat zouden zij gedaan/gezegd of gevoeld hebben als zij de 
volgende personen waren geweest: 
*Filippus 
*het jongetje met de 5 broden en 2 vissen 
*iemand van de grote groep mensen 
Vraag goed door waarom ze iets wel/niet gedaan of gezegd zouden hebben. 
 

Afronding  
Vertel de kinderen dat het opvallend is dat God mensen gebruikt om zijn hoop te delen. Jezus had 
makkelijk zelf een oplossing kunnen bedenken, toch laat Hij eerst de discipelen nadenken en zoeken 
naar een oplossing. Jezus gebruikt het weinige eten van het jongetje om dit uit te delen aan alle 
mensen. Zo wil God ook ons vandaag de dag gebruiken om hoop te delen. 
 

3.3 Vijf broden en 2 vissen 
Nodig: het bijbelgedeelte uitgeprint, pennen, afbeelding van vissen (zie bijlage 3.3) 
 
Werkwijze 
- Lees met elkaar Johannes 6: 1-15 of gebruik de vertelling 

- Laat de kinderen het gedeelte nog een keer zelf lezen. 
- Laat hen vraagtekens zetten bij dingen die ze niet begrijpen, een hartje bij iets wat ze mooi 

vinden, een uitroepteken bij iets wat ze zelf ook zouden willen doen. 
- Bespreek met elkaar de tekens die zijn opgeschreven. Zoek samen of je een antwoord weet 

op de vraagtekens. Betrek hierbij bewust de andere kinderen uit de groep. 
- Het jongetje geeft 5 broden en 2 vissen. Misschien wel het laatste eten dat hij had. Het lijkt zo 

weinig, toch gebruikt Jezus het om er iets groots mee te doen. Zo wil God ook dat, wat wij 
delen met anderen, vermenigvuldigen. Laat de kinderen nadenken wat zij kunnen delen met 
anderen, met mensen in hun omgeving. Deel de vissen uit en laat de kinderen op elke vis iets 
concreets opschrijven wat zij kunnen delen.  

- Verzamel de vissen en bekijk samen hoeveel jullie als (kleine) groep binnen de gemeente al 
te delen hebben.  

 
Afronding  
Vertel de kinderen dat het opvallend is dat God mensen gebruikt om zijn hoop te delen. Jezus gebruikt 
het weinige eten van het jongetje om dit uit te delen aan alle mensen. Zo wil God ook ons vandaag de 
dag gebruiken om hoop te delen. Daag de kinderen uit om dat wat ze opgeschreven hebben deze 
week ook concreet te delen met iemand uit hun omgeving. 
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4. Verwerking 
 

4.1 Brooddeeg - creatief 
Kinderen gaan aan de slag met brooddeeg en zijn zo op een heel andere, creatieve manier bezig met 
het thema. 
 
Nodig: voor het brooddeeg: drie koppen witte bloem, één kop zout, één kop handwarm water, één 
theelepel (sla)olie. Voor gekleurd deeg: het vocht van rode bieten of van spinazie, of kerrie- of 
cacaopoeder. Hulpmiddelen om te gebruiken: knoflookpers, vormpjes, spatels. Stevig karton om de 
gemaakte creaties af te bakken en/of te vervoeren naar huis. 
 
Voorbereiding: Maak het deeg als volgt. Doe een deel van de bloem in een kom en maak hier een 
kuiltje in. Doe daar het zout in. Doe er nu water bij en meng het goed door elkaar. Doe er steeds meer 
bloem bij en voeg de slaolie toe. Kneed het deeg een aantal minuten goed door, tot je er een gladde 
bal van kunt maken. Als het deeg te droog is iets water toevoegen, als het te nat is iets bloem 
toevoegen. Bewaar het deeg in een afgesloten plastic zak of bak. Afhankelijk van de groepsgrootte 
meerdere ballen deeg klaarmaken. Zoek op internet een aantal voorbeelden op, print deze uit en leg 
ze op de tafels. 
 
Aankondiging: Als je in de etalage kijkt van een bakker, dan zie je vaak mooie broodjes liggen. 
Sommige zijn echte kunstwerken. Maar je kunt nog veel meer maken met brooddeeg (laat wat 
voorbeelden zien). Dit brood kun je alleen niet opeten, want het is erg zout! 
 
Werkwijze: Geef elk kind een paar klompjes brooddeeg. Laat elk kind zijn eigen creatie maken. Leg 
plaatjes neer die de kinderen als voorbeeld kunnen gebruiken. Als iets heel lastig is, kun je met deze 
plaatjes ook stap voor stap laten zien hoe ze aan de slag kunnen gaan. Leg op een centrale tafel een 
aantal hulpmiddelen neer die de kinderen kunnen gebruiken, zoals: knoflookpers, uitstekers voor 
koekjes, spatels, enz. Als iedereen klaar is, leg dan de werkstukjes op een stuk karton. Geef elk kind 
een eigen stuk karton, waar het zijn naam op kan schrijven. Dit maakt het vervoeren naar huis ook 
gemakkelijker. Vertel de kinderen dat ze hun werkstukjes thuis kunnen afbakken in de oven: eerst op 
80 en vervolgens op 100 graden.  
 
Afsluiting: Bekijk elkaars mooie ‘broodjes’! 
 
 

4.2 Geef-hoop-challenge 
 
Aankondiging 
Uiteindelijk hoeven het geen grote dingen te zijn, waarmee je mensen in je omgeving een beetje hoop 
kunt geven. Het enige wat het van je vraagt is om de stap te zetten. Samen is dat soms makkelijker 
dan alleen. Dus dit wordt de week van de ‘Geef-Hoop-Challenge’!  
 
Werkwijze 

 Maak een lijst met zoveel mogelijk manieren waarop jullie in jullie eigen omgeving hoop 
kunnen geven. Denk aan de vuilnisbak buiten zetten voor de buurvrouw, je klasgenoot helpen 
met zijn huiswerk, bidden met een vriend die het moeilijk heeft, een kaartje sturen naar 
iemand die ziek is, etc. 

 Kies vervolgens 7 challenges, voor elke dag 1, uit die jullie allemaal – ja, echt iedereen doet 
mee – gaan uitvoeren.  

 Laat de kinderen de uitdagingen invullen in de bijlage 4.2. Zo kunnen ze ook thuis laten zien 
waar ze de komende week mee bezig gaan. 

 Praat de volgende keer als jullie bij elkaar komen eens door hoe deze challenge is bevallen. 
Welke reacties hebben jullie gekregen? Hoe was het om het te doen? Waarom is het 
misschien niet gelukt? 
 

*Doe je deze vorm met jonge kinderen. Maak de opdracht dan iets eenvoudiger en kies bijv. 1 ding om 
die week te doen. 
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4.3 You’re Lucky 
 
Aankondiging 
We gaan nu een spel doen wat ze ook in Mozambique bij de jeugdgroep van de kerk spelen. Het heet 
You’re lucky. Jullie bedenken opdrachten voor 5 ‘gelukkigen’. Zij hebben het geluk om de opdracht 
direct voor jullie allemaal uit te voeren. 
 
Werkwijze  

- Zorg voor een aantal kleine blaadjes waarop opdrachten geschreven kunnen worden. 
- Het leukste is om de kinderen zelf opdrachten te laten bedenken. 
- In Mozambique variëren de opdrachten van het noemen van de vier evangeliën tot je mooiste 

lied of bijbeltekst.  
- Daag de kinderen uit om opdrachten te bedenken die aansluiten bij het thema van de avond.  
- Je kunt voor de zekerheid vast zelf een aantal opdrachten bedenken, bijv.: Zoek in 1 minuut 

zoveel mogelijk bijbelteksten op die het woord ‘hoop’ bevatten. Welke lied geeft jou hoop in 
tijden dat je het moeilijk hebt? Wissel meer inhoudelijke en meer grappige opdrachten met 
elkaar af. 

 

4.4 Kinderfilm Diaconaal Project 
 
Aankondiging  
Voor ons is het vanzelfsprekend dat er eten is. Maar er zijn kinderen in de wereld die weinig te eten 
hebben. Ook hebben ze geen geld om een Bijbel te kopen. Vertel dat jullie dit jaar (weer) mee gaan 
doen met het Diaconaal project. Dit jaar sparen we voor de kerk in Mozambique. Om jullie iets meer 
over het thema te vertellen, kijken we nu een filmpje van het diaconaal project. Op deze manier krijgen 
jullie gelijk een indruk van het project waar we voor gaan sparen.  
 
Nodig 

- Beamer 
- Laptop 
- Scherm 
- Boxjes 
- Spaarkaarten (https://diaconaalproject.nl/spaarkaart/) 

 
Werkwijze 
Er is speciale kinderfilm beschikbaar. Het filmpje is te vinden op de volgende link: 
https://diaconaalproject.nl/projectfilms/ 
 
Afronding  
Bespreek het filmpje na. Wat valt hen op? Welke overeenkomsten en/of verschillen zien ze met hun 
eigen leven? Ga er een paar minuten met elkaar over in gesprek. 
 
Bedenk daarna op welke manieren jullie geld kunnen gaan ophalen voor de kinderen in Mozambique. 
Deel dan ook de actiekaarten uit. Je kunt deze bestellen via: https://diaconaalproject.nl/spaarkaart/ 
 

5. Zingen 
 
Liederen uit Op Toonhoogte: 
Aan de oever van het meer – OTH 465 
Dank U wel – OTH 483 
 ‘k Heb Jezus nodig – OTH 498 
Hij is machtig – OTH 510 
Ik volg de Heer – OTH 519 
Jezus, hoop van de volken – OTH 198 
Ik wil jou van harte dienen – OTH 374 
 

 

6. Bidden 
 Dank dat God mensen, ook de 

kinderen, wil gebruiken om iets voor 
mensen in onze omgeving te 
betekenen.  

 Dank dat de Heere Jezus Zelf ons 
brood en eeuwig leven wil geven. 

 Bidt voor de kinderen en jongeren in 
Mozambique. Zij zijn arm en hebben 
weinig toekomstperspectief. 

 

https://diaconaalproject.nl/spaarkaart/
https://diaconaalproject.nl/projectfilms/
https://diaconaalproject.nl/spaarkaart/
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Bijlage 3.1 Vertelling 
 
Zie je dat? Daar loopt een grote groep mensen langs het Meer van Galilea.Het zijn er echt heel veel! 
Ze hebben haast. Het lijkt wel alsof ze ergens achteraan lopen, alsof er iets is wat ze echt niet willen 
missen. Wat zou het zijn?  
 
Er vaart daar ook een bootje langs de rand van het meer. Als we eens goed kijken zien we dat er 
dertien mannen inzitten. Hé, die kennen we! Het zijn Jezus en Zijn discipelen! Ze komen uit 
Kapernaüm. Daar heeft de Heere Jezus gepreekt, wonderen gedaan, zieke mensen genezen. Maar 
nu hebben ze rust nodig. Even alleen zijn, zonder al die mensen die steeds achter hen aanlopen. 
Daarom zoeken ze een rustig plekje op aan de noordkant van het meer. Ze gaan in het gras zitten op 
één van de heuvels.  
 
Maar denk je dat de mensen de Heere Jezus en Zijn discipelen met rust laten? Nee, ze vinden het 
veel te interessant, ze willen nog wel meer wonderen van Jezus zien! Snel zijn ze achter Hem 
aangegaan, bijna rennend over de paden langs het meer. En daar zijn ze dan. Jezus ziet hen 
aankomen. Hij ziet hen komen. Al die mensen die Zijn wonderen wel mooi vinden, maar niet begrijpen 
dat het niet om de wonderen gaat, maar om Hemzelf!  
 
De Heere Jezus wil graag voor deze mensen zorgen. Maar er is een probleem, want het is bijna 
etenstijd en hoe moeten al deze mensen aan eten komen? Jezus roept Filippus bij Zich. ‘Filippus, 
waar zullen we brood kopen voor al die mensen?’ Zou het echt een probleem zijn voor de Heere 
Jezus? Nee, natuurlijk niet. De Heere Jezus is machtig, Hij kan wonderen doen. Dat hebben de 
discipelen al heel vaak gezien. Maar zou Filippus nu ook zeggen: ‘Daar kunt U voor zorgen!’? Filippus 
denkt eens na. Hij rekent en rekent. Een brood kost ongeveer zoveel, als iedereen een klein stukje 
krijgt… ‘Maar Meester, als we nou tweehonderd penningen hadden, geld waar je tweehonderd dagen 
voor moet werken, dan zouden we zelfs niet genoeg hebben!’ Wat denkt de Meester wel, ze zijn maar 
arme vissers! Die hebben echt niet zoveel geld!  
 
Andreas is erbij komen staan. Hij heeft wel gehoord wat Jezus aan Filippus vroeg. Snel is hij rond 
gaan kijken bij de mensen. Zouden er mensen zijn die wat eten bij zich hebben? Als ze dat nou eens 
met elkaar zouden delen? Maar veel vindt hij niet. ‘Jezus, kijk, hier is een jongetje dat vijf broden en 
twee visjes heeft (wijs op het mandje). Maar wat stelt dat nou voor bij zoveel mensen! Daar hebben 
we ook niets aan!’ Het gaat de discipelen niet lukken om al die mensen eten te geven. Ze weten niet 
meer hoe het moet. Er zijn wel vijfduizend mannen, en dan ook nog de vrouwen en kinderen!  
 
Maar de Heere Jezus kan wél voor genoeg eten zorgen. Hij zegt dat alle mensen moeten gaan zitten 
en dat doen ze. Duizenden mensen zitten daar op de glooiende heuvels in het groene gras. De Heere 
Jezus neemt de broden van het jongetje en slaat Zijn ogen naar de hemel. Hij dankt de Heere voor 
het eten. ‘Geloofd bent U, Heere God, Koning van de wereld. U zorgt ervoor dat we brood hebben.’ 
Dan breekt Jezus de broden en geeft ze samen met de visjes aan de discipelen. Zij mogen het 
uitdelen. Ze lopen met het eten tussen de zittende mensen door en aan iedereen geven ze ervan. Uit 
Jezus’ handen blijven brood en vis komen en de discipelen kunnen blijven delen, het raakt niet op. Er 
is genoeg, alle mensen kunnen eten zoveel ze willen. Wat een wonder! Als iedereen genoeg gegeten 
heeft, zegt Jezus tegen Zijn discipelen: ‘Ga alles ophalen wat over is.’ Stel je voor dat er van het eten 
dat de Heere gegeven heeft iets weggegooid wordt! De discipelen luisteren naar de Heere Jezus. Al 
het brood dat over is doen ze in manden. Ze verzamelen wel twaalf manden vol! Het begon met vijf 
broden en twee visjes, dat mochten ze uitdelen aan meer dan vijfduizend mensen, en nu zijn er nog 
twaalf manden over. Voor elke discipel één. En de mensen? Ze zijn nog enthousiaster dan in het 
begin. ‘Hij is echt de Profeet die God lang geleden al beloofd heeft!’ roepen ze. ‘Net zo’n belangrijk 
iemand als Mozes!’ Maar de Heere Jezus kent hun hart. Ze willen Hem koning maken, maar Hij weet 
dat ze dat alleen maar willen omdat ze onder de indruk zijn van de wonderen die Hij doet. De Heere 
Jezus wil de mensen met de wonderen iets leren over wie Hij Zelf is, maar dat zien ze niet. Ze geloven 
niet dat Hij de Zoon van God is. Ze willen alleen maar wonderen zien, brood krijgen. Maar daar gaat 
het helemaal niet om! De Heere Jezus wil voor de mensen zorgen en geven wat ze nodig hebben. Hij 
gaat zelfs Zichzelf geven door te sterven aan het kruis. Als je in Hem gelooft, krijg je nooit meer 
honger. Als je in Hem gelooft mag je zelfs eeuwig leven ontvangen. 
  



Extra kinderprogramma - HGJB Diaconaal project - Geef hoop!  
 

Bijlage 3.3 
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Bijlage 4.2. Geef-Hoop-Challenge 

Ja! Wij doen samen de Geef-Hoop-Challenge! 7 dagen gaan wij in onze omgeving hoop geven! 

 

 

Zondag 

Maandag 

Dinsdag 

Zaterdag 

Vrijdag 

Donderdag 

Woensdag 

 

 

 

 

 

 

 


