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Algemene achtergrond Week van de Zending 
Van 27 september tot 3 oktober 2021 gaat in samenwerking met 10 Vlaamse 
zendingsorganisaties de Week van de Zending door. Je kan als individu of als kerk 
deelnemen. Het thema is Zie! Wat Ik deed en doe. Samen met onze partners willen we 
kinderen ook vertellen over Gods grote plan.  
 
Daarom krijgt u dit pakket van ons opgestuurd. U kan dit doorgeven aan jouw 
zondagsschoolleiders voor dit te gebruiken de week zelf of de week erna of ervoor. 
Kleurplaten en verwerkingsmaterialen moeten wel extra gekopieerd worden. U kan ook alle 
digitale materialen vinden op www.zendingvlaanderen.be/downloads  (vanaf september) 
 
Als u als kerk/kinderwerking/individu deelneemt, helpt het ons altijd als u registreert. Op die 
manier kunnen we jullie op de hoogte houden van updates en de Week van de Zending 
2022. Registreren doe je op: www.zendingvlaanderen.be/registreren   
 
Verder kan je op de website ook nog een uitgewerkte gebedsavond / preekschets en 
jeugdavond vinden. Bovendien vind je een digitale versie op de website. 
 
In naam van alle deelnemende organisaties willen we jullie bedanken voor jullie deelname 
aan de Week van de Zending. 
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Achtergrond voor kinderwerkers 
De zendingsweek is een aanmoediging om een getuige van Jezus (discipel) te zijn in onze 
eigen omgeving. De titel van het thema, “Zie! Wat ik deed en doe!”, is de samenvatting van 
wat ons daarbij helpt: terugkijken naar wat God al deed - zowel in de Bijbel als in ons eigen 
leven – en vooruitkijken naar Gods beloften en plan. Door dit voor ogen te houden worden 
we bemoedigd en krijgen we vertrouwen om hier en nu, in ons dagelijkse leven, een discipel 
van Jezus te zijn.  
De kinderverwerking kijkt terug naar het wonder dat Jezus deed met 5 broden en 2 vissen 
(Joh. 6), als vertrekpunt om kinderen aan te moedigen een discpiel van Jezus te zijn. Dat ze 
kind zijn is hierin geen tegenargument zo blijkt, omdat het juist een jongen was die het 
voedsel gaf waarvan uiteindelijk een mensenmassa gegeten heeft. Wat klein lijkt in onze 
eigen handen (en ook in die van de kinderen), wordt groot wanneer we het in de handen 
van Jezus leggen! 
 
Bijbelverhaal “5 broden en 2 vissen” (Johannes 6) 
(Dit is de uitgeschreven tekst van het filmpje:  “5 broden en 2 vissen” – te vinden op 
www.zendingvlaanderen.be/downloads ”) 
Jezus ging naar de andere kant van het meer van Galilea. Een menigte mensen volgde Hem 
omdat ze zagen dat Hij de zieken genas. Jezus liep de heuvel op en ging daar met zijn 
leerlingen zitten. Toen Jezus al die mensen zag aankomen vroeg Hij aan Filippus: “Waar 
kunnen we brood vandaan halen om de mensen eten te geven?” Filippus zei: “Al kopen we 
voor 200 zilverstukken brood, dan hebben we nog niet genoeg om iedereen eten te geven.” 
Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: “Hier is een jongen die 5 broden en 2 vissen heeft. 
Maar wat hebben wij daar aan voor zoveel mensen?” Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Laat 
alle mensen in het gras gaan zitten.” Toen bleek dat er alleen al 5000 mannen waren. Toen 
iedereen zat nam Jezus de broden, dankte God ervoor en begon het brood uit te delen. Met 
de vissen deed Hij net zo. En iedereen kon naar behoefte eten.  Toen de mensen verzadigd 
waren zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Er is nog heel wat over, haal het op. Er mag niets 
blijven liggen.” De leerlingen hadden 12 manden nodig om het overschot op te halen. Het 
drong tot de mensen door dat Hij iets geweldigs had gedaan. “Ja”, zeiden ze, “Hij moet de 
profeet zijn die in de wereld zou komen”.  
 
Filmpjes om te tonen als ondersteuning van het bijbelverhaal 
Animatie: “5 broden en 2 vissen” 
Zandkunst: 5 broden en 2 vissen. 
Beide zijn te vinden op www.zendingsvlaanderen.be/downloads  
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Korte overdenking 
Als je zoveel mensen wilt eten geven, lijken 5 broden en 2 vissen veel te weinig. Maar toch 
geeft de jongen zijn eten om uit te delen. De jongen kan niet alle mensen eten geven. Maar 
wat hij wél heeft, dat geeft hij. Al lijkt het nog zo weinig. Hij had wel kunnen denken: “dit is 
nooit genoeg, ik hou het wel voor mezelf, dan heb ík geen honger.” Maar dat dacht hij niet. 
In de handen van Jezus was dat beetje eten genoeg voor een hele menigte! En er was zelfs 
nog veel over! Dat had de jongen waarschijnlijk niet verwacht, toen hij zijn eten bracht.  
Jezus wil graag dat alle mensen op de hele wereld Hem leren kennen en Hem volgen. 
Daarom vraagt Hij van ons dat we over Hem vertellen en Zijn liefde doorgeven. Net zoals het 
jongetje niet alle mensen eten kon geven, kan jij ook niet aan alle mensen op de hele wereld 
de liefde van Jezus laten zien. Maar aan de mensen om je heen kan je wél Jezus liefde laten 
zien. En als je doet wat je wél kan doen – wie weet – wordt het wel veel groter in Jezus’ 
handen dan je denkt!  
 
Verwerkingsvragen 

• “Wat klein lijkt in mijn handen, wordt groot wanneer ik het in de handen van Jezus 
leg.” – Hoe zie je dit gebeuren in het verhaal van de 5 broden en 2 vissen? 

• Wie zijn de mensen om je heen aan wie je Jezus liefde kan laten zien? (vb. vrienden 
en vriendinnen) 

• Hoe kan je Jezus liefde aan de mensen om je heen laten zien?  
• Ben je te jong om Jezus liefde uit te delen? – Neen, de jongen met de 5 broden en 2 

vissen was ook een kind. Maar toch was het weinige dat hij kon geven erg belangrijk! 
 
Liedjes die je kan zingen 
De youtube links naar deze liedjes kan je ook vinden op 
www.zendingvlaanderen.be/downloads  

• “5 broden en 2 visjes” – Samen is sterk 
https://www.youtube.com/watch?v=cHu19p_G9_0 

• “5 broden en 2 vissen” – Elly en Rikkert 
https://www.youtube.com/watch?v=2XdK5IybKqk 

• ”This little light of mine, I’m gonna let it shine” 
https://www.youtube.com/watch?v=cKkbIZtqhyQ 

• “Ik ben ik, ik ben goud waard” - https://www.youtube.com/watch?v=bNfc9qVmGR0 
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Knutselwerk 

• Knutsel een kaart zo mooi als je kan, met de tekst “Jij bent goud waard!”  
• Geef je kaart aan iemand aan wie je Jezus liefde wil laten zien.  

Inspiratie om de opdracht uit te breiden 
• De tekst “Jij bent goud waard”:  

o Kinderen die kunnen schrijven kunnen de tekst zelf schrijven. 
o Oudere kinderen kunnen ‘handlettering’ toepassen. 
o Bijgevoegd vind je een voorbeeldtekst die je kan afdrukken om op de kaart te 

plakken. Je kan kiezen uit een horizontale en verticale versie.  
• De kinderen kunnen elk meerdere kaarten maken om uit te delen. 
• Voorzie verschillende soorten materialen om de kaarten te maken:  

o Stiften, kleurpotloden, krijtjes, … 
o Gekleurd papier om vormpjes uit te knippen en op te plakken 
o Glitters 
o Stickers 
o Cadeaulint 
o Washitape 
o Wiebeloogjes  
o Klein afgedrukte kleurplaten die ingekleurd op de kaart geplakt kunnen 

worden 
o Mooie prenten uit tijdschriften (vb. bloemen, hartjes, …) 
o … 

• Laat de kinderen bidden en aan God vragen aan wie ze hun kaart(en) zullen geven. 
• De kinderen kunnen ‘oefenen’ in de kerk en hun kaarten na de kerkdienst aan 

kerkgangers uitdelen. Vb. aan mensen die ze niet goed kennen om de uitdaging wat 
groter te maken. 

• Je kan als ‘huiswerk’ meegeven om de komende week de kaart aan iemand te geven 
(of op een andere manier Jezus liefde te laten zien). De week erop kan je met de 
kinderen bespreken hoe dat gegaan is.  

• Je kan de kinderen bij het afgeven van de kaart laten zeggen: “ik geef je deze kaart 
omdat Jezus van je houdt”. 

 
 
 
 
 
 
  



Zie! Wat Ik deed en doe! 
Week van de Zending 

Verwerking voor Kinderen / Zondagsschool 
 

Kleurplaat 5 broden en 2 vissen. 
 

 
 
 

 
 

God wil ook jou gebruiken in Zijn grote plan. 
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Materiaal voor knutselwerk 

 


