
 
 
Bijlage 2 Vertelling verhaal   
 
Vijf broden en twee vissen (Johannes 6: 1 – 14)  
 
Speel of vertel het verhaal van de vijf broden en twee vissen uit met behulp van onderstaande tekst.  
 
Bij de vertelling kan je platen op de achtergrond laten zien. Link  
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'Gaan jullie maar vast naar de boot,' zei Jezus. 'Ik kom zo. 
Nog even dit verhaal afmaken.' 
De leerlingen knikten. 
'We zullen ervoor zorgen dat we meteen weg kunnen als je klaar bent.' 
De mensen op de oever wilden dat Jezus bleef. 
'Nog meer!' riepen ze, toen hij uitverteld was. 
Maar Jezus stond op. Hij was moe. Hij had de hele dag gepraat. 
Vriendelijk nam hij afscheid en stapte bij zijn leerlingen in de boot. 
Toch bleven de mensen staan. 'Blijf nou!' riepen ze. 'Even maar.' 
'Nee,' zei Jezus, 'nu niet meer.' 
En tegen zijn leerlingen zei hij: 
'Vaar naar de overkant van het meer. 
Daar is het rustig.' 
De mensen op de oever keken de boot na. 
'Hij vaart naar de overkant,' riep een man. 
'Kom op, dan gaan we daar ook heen.' 
Zo snel ze konden liepen ze om het meer. 
'Kijk nou,' zei Johannes. 'Ze gaan niet naar huis. 
Ze komen ons achterna.' 
Nu zag Jezus het ook. 
'Zullen we een andere kant opvaren? ' stelde Petrus voor. 
'Laat maar,' zei Jezus. 'Het zijn schapen zonder herder. 
Als ze zoveel moeite doen om bij me te blijven, 
kan ik ze toch niet in de steek laten?' 
Toen Jezus aan land ging, 
stonden de eerste mensen hem al op te wachten. 
Rustig gaf hij antwoord op hun vragen. 
Hij vertelde het ene verhaal na het andere. 
Zo ging de middag voorbij en werd het avond. 
De leerlingen werden een beetje boos. 
'Je moet ze nu echt wegsturen. Ze moeten naar huis om te eten.' 
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'Maak je toch geen zorgen,' zei Jezus. 
'Misschien hebben ze wel eten bij zich. Ga maar eens kijken.' 
Even later kwam Andreas met een kleine jongen terug. 
'Hij is de enige die eten bij zich heeft.' 
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'Zo,' zei Jezus, 'wat heb je meegenomen?' 
De jongen liet zijn mand zien. 
Er lagen vijf broden in en twee vissen. 
'Die mag u wel hebben,' zei hij verlegen. 
'Graag,' zei Jezus. Hij pakte de mand aan. 'Bedankt hoor'. 
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Hij keek zijn leerlingen aan. 
'Laat de mensen in groepjes op het gras gaan zitten. 
Ik zal het brood en de vis in stukken breken. 
Halen jullie wat lege manden uit de boot, dan doen we daar alles in.' 
De leerlingen waren stomverbaasd. 
Vijf broden en twee vissen! Moesten ze daar lege manden mee vullen? 
'Er zijn hier minstens vijfduizend mensen!' riep Petrus. 
'Doe nou maar gewoon wat ik gezegd heb', zei Jezus. 
Petrus haalde zijn schouders op en liep met de andere leerlingen naar de boot. 
Ondertussen zaten de mensen op het gras te wachten. 
Wat zou Jezus nu gaan doen? dachten ze. 
Jezus keek omhoog. Hij bedankte God voor het eten. 
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Daarna verdeelde hij het brood en de vis. 
Toen gebeurde er iets geks. 
Jezus vulde de ene mand na de andere met brood en vis. 
Als er een mand vol was, ging een van zijn leerlingen ermee rond. 
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Nadat iedereen genoeg gegeten had, zei Jezus: 'Haal nu op was over is.' 
Opnieuw gingen zijn vrienden rond. 
Toen ze terug kwamen, hadden ze twaalf volle manden met brood en vis bij zich. 
Niemand begreep het. 
Hoe kon je nu vijfduizend mensen laten eten van vijf broden en twee vissen? 
Het was alsof Jezus kon toveren. 
Hoe kon een gewoon mens zoiets doen? 
 


