61. Jezus voedt een menigte
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Lucas 9:20.
 Heb je wel eens een zak snoep of chips gedeeld met een vriend(in)?
 Wat zou er gebeuren als je zo’n zak met heel je klas of met je gemeente zou delen?
Zou er nog iets overblijven voor jou?
 Wat ga jij vandaag delen?
Lees verder…
Wat er aan vooraf ging
Jezus werd beroemd! Hij had geweldige dingen gedaan: een storm tot stilte gebracht, zieke
mensen genezen, Hij had zelfs een dode jongeman weer levend gemaakt. Nu volgden veel
mensen Hem, waar Hij ook ging, want ze waren nieuwsgierig naar wat Hij nu weer ging doen
en wat Hij te vertellen had.
Lees nu samen Lucas 9:10-20.
Wat er daarna gebeurde…
Jezus vroeg zijn twaalf discipelen om niet door te vertellen dat Hij de Messias was. Maar
vanaf nu wisten ze wel dat hun Vriend en Leraar méér was dan de ze hadden gedacht.
Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 84 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.
Bijbelse woorden toegelicht
Volgelingen Er waren veel ‘godsdienstleraren in Jezus’ tijd die volgelingen hadden, of
discipelen. Ze hadden een soort vaste klas met leerlingen. Jezus koos voor een groep
van twaalf van zulk soort discipelen, maar ze waren niet de enigen die Hem volgden.
Massa’s mensen zochten Hem op.
Brood Toen Jezus de grote groep mensen voedde, zullen ze misschien gedacht
hebben aan de verhalen uit het boek Exodus. Toen Mozes en het volk Egypte
verlieten, leefden ze veertig jaar in de woestijn. God voorzag hen al die tijd van brood
om te eten.
Betsaïda Dit was een vissersdorp. Hier kwamen Jezus’ volgelingen Petrus, Andreas en
Filippus vandaan.

Probeer het uit
Jezus vroeg zijn vrienden: ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?
Doe een klein onderzoekje in de kerk of op school of onder mensen die je kent om erachter
te komen wie zij denken dat Jezus is. Gebruik deze vragen en bedenk er zelf nog een aantal
bij. Je moet het lijstje zelf ook invullen natuurlijk.
1. Heb je ooit gehoord van de naam ‘Jezus’ gehoord?
2. Hoe oud was je toen je die voor het eerst hoorde?
3. Hoeveel weet jij over Jezus?
a. Niet zoveel
b. Een beetje
c. Best wel wat
d. Veel
e. Alles wat er maar over valt te weten
4. Wanneer leefde Jezus op aarde?
5. Waar ter wereld leefde Jezus?
6. Wie denk jij dat Jezus is?
a. Geen speciaal iemand
b. Een goede man
c. De beste man ooit
d. De Zoon van God
7. Als jij zou meer over Jezus zou willen weten, hoe kom je daar dan achter?
a. Vraag iemand die Hem kent
b. Lees de bijbel
c. Naar de kerk gaan
d. Bidden
Praten met God
Denk de volgende keer als je brood of vis eet aan dit bijbelverhaal en dank God extra omdat
Hij je eten geeft.

