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Veel gelovige leiders (Farizeeërs) 
vertellen leugens 
over Jezus.



Sommigen proberen hem zelfs te 
vermoorden.  Zij             geloven niet                           

dat Hij 
echt 
Gods 
Zoon 

is. 



Ze accepteren Hem niet, ook al doet 
Jezus heel veel              wonderen die                       

bewijzen 
dat Hij 

Gods 
Zoon 

is.



Op een dag steekt Jezus het meer
van Galilea over.  Hij wil even alleen

zijn.  Maar de 
menigte volgt Hem.



Ze weten dat hij grote wonderen
gedaan heeft.  Ze willen bij Hem zijn.



Jezus gaat met Zijn discipelen 
op een heuvel zitten.  

Er blijven maar 
mensen komen.



Het is al gauw tijd om te eten.  
Iedereen heeft ondertussen

wel trek gekregen.



Jezus kijkt naar de groep mensen en 
vraagt aan Filippus: "Waar kunnen 
wij brood vandaan halen om die 
mensen te eten te geven?"  
Er zijn 

geen 
winkels in de 

buurt.  Wat zou 
Jezus nu van plan zijn?



Filippus geeft als antwoordt: "Al 
kopen wij voor 200 zilverstukken
brood, dan hebben wij nog niet

genoeg om iedereen
te eten te geven."



Een andere discipel
Andreas, mengt zich
in het gesprek: "Hier
is een jongen die vijf

gerstebroden en
twee gedroogde
vissen heeft.



". . . maar wat hebben wij daaraan 
voor zoveel mensen?"  Al zou de 
jongen zijn lunch aan Jezus geven, 
toch zag Andreas niet hoe alle 
mensen te eten 
moesten 
krijgen.



Jezus zegt tegen zijn discipelen: 
"Laat alle mensen in het gras gaan 
zitten."



Als iedereen is gaan zitten, blijkt 
dat er alleen al zo'n 5000 mannen 
zijn.  De vrouwen en 
kinderen 
daarbij 
zijn nog 
niet 
eens 
meegeteld.



Daarna neemt Jezus de broden en 
de vissen.  De jongen 
moet wel vertrouwen 
hebben in Jezus.  Hij 
weet niet 
waarom 
Jezus 
zijn 
lunch wil 
hebben.



Misschien denkt hij wel 
dat hij nu niets meer 
te eten heeft nu hij 
zijn lunch aan Jezus 
gegeven 
heeft.



Jezus dankt voor het eten. Voor vijf
broden en twee vissen?  
Ja!  Jezus zegt: 
"Dank U." 
tegen God en
vraagt Hem 
een zegen
over het eten.



Dan begint Jezus het 
brood en de vis in 
stukken te delen en 
geeft het aan de 
discipelen.  Zij 
verdelen het eten 
onder de grote 
menigte.



Dan zien de mensen 
opeens wat voor 
wonder Jezus 
doet.  Iedereen 
eet zoveel hij 
wil.  Toch blijft 
er nog brood 
en vis over.



Als iedereen klaar is met eten zegt 
Jezus tegen zijn discipelen: "Er is 
nog heel wat over.



Haal het op, want er mag niets 
blijven liggen."  De discipelen 
hebben twaalf manden nodig om 
het overschot op te halen.



Die dag maakt Jezus van vijf broden 
en twee vissen genoeg om 
meer dan 5000 mensen te 
eten te geven.



Op een andere dag doet Jezus 
hetzelfde voor 4000 mensen 
en zeven broden en een paar 
vissen. Als het gewone 
volk dit ziet, 
worden ze 
niet boos 
zoals de 
Farizeeërs. 



Ze zeggen juist: "Hij 
moet de Profeet zijn, die 
komen zou!"  Zij weten 
dat Jezus de 
Verlosser is, 
waarvan 
in de 
Bijbel 
gesproken 
wordt.



"De Wonderbaarlijke Spijziging" 

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in 

Johannes 6

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze 
God, die ons geschapen heeft en die wil dat 

wij Hem kennen.
God weet dat wij verkeerde dingen hebben 

gedaan.  Hij noemt dat zonde.  Het gevolg van 
de zonde is de dood, maar God houdt zoveel 
van ons dat Hij zijn Zoon Jezus gezonden 

heeft, om te sterven aan het kruis en zo de 
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus 
werd weer levend en ging naar de hemel!  Als 

je in Jezus gelooft en aan Hem vraagt je 
zonden te vergeven, dan zal Hij dit doen.  Hij 
zal komen en voortaan in jouw hart leven en 

jij zult voortaan met Hem leven.



Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg 
dan het volgende tot God: Lieve God, ik 

geloof dat Jezus voor mij gestorven is en 
nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn leven 

en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw 
leven ontvang en op een dag voor altijd met 
U samen kan zijn.  Help mij te leven voor U 

als uw kind.  Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere 
dag! Joh. 3 vs 16
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