’n Se ntjie deel sy padkos

Daar was 5 000 mans en nog baie meer vrouens en kinders. Daar was genoeg
kos vir almal, en daar het twaalf mandjies kos oorgebly.

– Johannes 6:1–15

Wat ’n wonderwerk!
Baie mense het na Galilea se groot meer toe gekom. Hulle wou na Jesus luister
en kyk hoe Hy mense gesond maak. Ná ’n tyd is almal honger. Sy vriende wil
die mense huis toe stuur, maar Jesus sê hulle moet eers die mense kos gee.
Maar hulle het nie kos nie!
Toe bring Andreas, een van Jesus se vriende, ’n seuntjie na Jesus toe. “Hierdie
seuntjie wil twee vissies en vyf broodjies gee. Maar dis heeltemal te min.” Jesus
glimlag vir die seuntjie en neem sy padkos. Hy dank God, en begin die kos
uitdeel. En die vissies en broodjies word al meer, sodat almal daarvan kan eet.

Soek en Leer
Die Bybel leer ons dat Jesus die honger mense jammer
gekry het, en ’n wonderlike ding gedoen het om hulle te help.

Help Sammy en Amy
fiom die 10 Bybels op te spoor.

Onthou die Bybelstorie

Aktiwiteite

Kyk na die prent op die vorige bladsy.
Hoeveel vissies het die seuntjie by hom gehad? En broodjies?
Vertel wat met die seuntjie en sy padkos gebeur het.
Wie het vir Jesus gehelp om die duisende honger mense kos te
gee?
Hoe het die mense gevoel nadat hulle geëet het?

God gebruik almal – kinders ook – vir sy werk.

Gebed
Here, net U kan spesiale groot dinge doen!
U weet as mense honger en moeg is.
U gee kos aan u kinders.
Amen.
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Gesels met jou ouer of versorger oor hoe julle mense
kan help wat honger is. Wat kan jy doen om te help?

Uit die boek:
Kom Speel & Leer Bybel
*Also available in English

