Les 20: Zoveel eten?

Dit verhaal kun je
lezen in de bijbel in
Lukas 9: 10- 17

“Ester ga je mee?” Joël ’s stem schalt door het straatje. Ester glimlacht. Joël heeft
zeker weer iets bijzonders gehoord. En dat heeft hij zeker, merkt ze even later. Jezus is
er weer. Ze zeggen dat hij de heuvels in getrokken is.
Joël en Ester hebben gehoord dat hij Safan, de verlamde man, beter heeft gemaakt.
Soms zagen ze de vrienden lopen met Safan op het matje. Maar nu loopt hij gewoon door
de straten. Z’n dunne benen zijn weer sterk geworden. Ze willen er bij zijn als er weer
iets bijzonders gebeurd. Samen lopen ze met de stoet mensen mee de heuvels in. Druk
pratend. “Jezus is echt bijzonder” zegt Joël. “Nou” zegt Ester, ”als je Jezus hoort
praten, lijkt het net of je heel dicht bij de Almachtige bent. Dat de Almachtige echt van
je houdt en dat Hij het belangrijk vindt dat je leeft.
Dat vind ik zo fijn. Ik luister echt graag naar wat Hij zegt.” “He, daar zijn ze” roept Joël.
In de verte zien ze een groepje mannen zitten. Jezus en zijn discipelen. Joël en Ester
zien die middag dat Jezus mensen beter maakt, hoe Hij vragen beantwoord en ze horen
wat Hij vertelt over de Almachtige.
“Nou, doe eens een beetje rustig”. Ester geeft Joël een por. Ik kan er niets aan doen. M’n
maag knort. Ik heb honger. Jij niet dan?” “Eigenlijk heb ik altijd een beetje honger. We
hebben niet genoeg te eten. Altijd maar een klein beetje. Net genoeg om niet dood te
gaan.” Joël kijkt Ester aan. Ja, eigenlijk is ze best mager. Heeft hij nooit zo op gelet.
“Zullen we naar huis gaan? We moeten nog een heel eind lopen voor we thuis zijn.”
“Nog heel even” zegt Ester. We hebben nu zo’n mooi plekje, helemaal vooraan.”
“U moet de mensen naar huis sturen” horen ze Andreas, een van de discipelen, zeggen.
“Het wordt bijna donker en ze moeten nog een eind naar huis lopen. De meesten hebben
honger.”
“Geven jullie hen te eten” zegt Jezus. Verbaasd
kijken Joël en Ester elkaar aan. En de discipelen
zeggen ”wij hen te eten geven? We hebben maar
5 broden en 2 vissen. Moeten we dan brood gaan
kopen? Het zijn er wel meer dan 5000!”
“Zeg tegen de mensen dat ze in groepen van 50 op
het gras gaan zitten” zegt Jezus. Er worden nette groepen gemaakt. Als Ester zo omhoog
kijkt tegen de heuvel op, lijken het wel bloemperken! Dan ziet ze hoe Jezus de broden
pakt en de Almachtige dankt voor het graan dat groeide zodat er brood is. Hij begint het
brood te breken, legt het in manden. Hij blijft maar breken, manden vol. Ze knippert met
haar ogen, ze kijkt de groepen rond. Iedereen eet. Zelf kan ze zoveel eten als ze lust.
Totdat ze helemaal vol zit. Joël houdt haar nog een keer het mandje voor, maar ze zegt
lachend: “Ik zit echt helemaal vol, het was heerlijk”. Maar dit kan toch helemaal niet? Er
waren 5 broden en 2 vissen en al deze mensen hebben er van gegeten. Wat heerlijk. Ik wil
elke dag bij Jezus zijn!”
De discipelen komen langs om het brood en vis op te halen wat overgebleven is. En dan
staan daar nog 12 manden met brood. Brood dat over is! Ester en Joël gaan naar huis, vol
van wat ze gezien, gehoord en gegeten hebben.

Plak hier je boekje!

Ik geloofde mijn ogen niet…

Geschreven door
…………………………………….

(Naar Lukas 9: 10- 17)

Ik geloofde mijn ogen niet…

Geschreven door
…………………………………….

(Naar Lukas 9: 10- 17)

Maak van het werkblad hierboven twee boekjes door het blad doormidden te snijden
en dan dubbel te vouwen zodat het een boekje wordt.
Hier kunnen ze opschrijven wat ze meegemaakt zouden hebben als ze erbij geweest
waren. Wat zag je, wat voelde je, wat dacht je, enz?

