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De leerlingen zeiden: ‘Meent u dat echt?  
Hoe komen we aan het geld om voor al die 

mensen eten te kopen?’

MARCUS 6:37
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Vijf broden en twee vissen

Marcus 6:30-44 | Vijf broden en twee vissen

je hebt nodig:
* een wit vel papier  * een grijs potlood  * een stukje brood

* geldmunten (vijf eurocent munten werken het beste)

Leg een geldmunt

onder het vel papier.

1
Kras met grijs potlood voorzichtig

over de munt tot de afdruk op het

papier te zien is.

Herhaal dit
een paar keer.

2
Pak een stukje brood en

kneed het tot een balletje.

Wrijf met het stukje brood

over een muntafdruk.

3
Veeg de kruimels

van je papier.

4

Wat
zie je?

GUM HET UIT

Met het wonder van het brood 
veegt Jezus de oplossing van de leerlingen 
(om eten te kopen met geld) weg. Met dit 
proefje kunnen de kinderen dit nadoen.

BRODEN EN VISSEN

In de tijd van Jezus was brood heel belangrijk. 
Mensen aten bij elke maaltijd platte broden, 
een beetje zoals pitabroden of Turkse broden 
nu. Ze doopten hun brood in een saus of aten 
er kaas bij. Brood was natuurlijk ook heel 
makkelijk mee te nemen voor onderweg. 
Vissen lijken minder handig om mee te 
nemen. Maar door ze eerst te zouten, te 
pekelen (een tijdje in zout water leggen) of te 
drogen, bleven ze langer goed.

De leerlingen zeiden: ‘Meent u dat 
echt? Hoe komen we aan het geld om 

voor al die mensen eten te kopen?’  

Marcus 6:36



WerkbladVoorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar)
Vijf broden en twee vissen

Marcus 6:30-44 | Vijf broden en twee vissen

Oplossing:
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Als je deelt, is er…
Wat gebeurt er als je met elkaar deelt? Met deze puzzel komen 
de kinderen daar achter. De gemarkeerde letters vormen 
samen de oplossing.

1.  Wie doet er een wonder in het verhaal?
2.  Waarmee komen Jezus en zijn leerlingen van de ene naar de andere plek?
3.  Het tegenovergestelde van lawaai
4.  Welke mensen willen dat Jezus de andere mensen naar huis stuurt?
5.  De leerlingen hebben te weinig … om eten te kopen. 
6.  Van welk eten hebben de leerlingen er vijf geteld?
7.  Hoeveel vissen zijn er?
8.  De mensen moeten gaan zitten in …  
9.  Hoeveel mensen hebben er gegeten van de broden en vissen?
10.  De leerlingen verzamelen het overgebleven eten in …?




