
brood en Brood
ZENDINGSWERK: 

BROOD-NODIG

Gaat dan henen, onderwijst al 
de volken, dezelve dopende in 
de Naam des Vaders, en des 

Zoons, en des Heiligen Geestes; 
lerende hen onderhouden alles, 

wat Ik u geboden heb.
Matthéüs 28 vers 19

Bijna gaat de Heere Jezus terug naar de hemel. Zijn hemelvaart komt heel dichtbij. De discipelen zijn 

bij Hem. Voordat de Heere Jezus terug gaat naar Zijn Vader, geeft Hij Zijn discipelen een opdracht. Deze 

opdracht is zó belangrijk dat wij dit zendingsbevel vandaag in de Bijbel kunnen vinden. Het staat in 

Mattheüs 28 vers 19:  Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, 

en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.  De 

discipelen mochten gaan en hebben de boodschap van de Heere verteld. Ook jij hebt al heel vaak gehoord 

van het Evangelie, maar er zijn heel veel mensen op de wereld die nog nooit van Hem gehoord hebben. 

Je kunt denken: deze mensen wonen toch ver weg?! Daar kan ik toch niets aan doen? Toch geldt deze 

boodschap vandaag nog steeds. Als je mensen in andere landen mag vertellen over Gods Woord, noemen 

we dat zending. Daarover ga je meer leren in deze lesbrief.



  OPDRACHT 1: WERELDKAART
Als je op de wereldkaart kijkt, zijn er al heel veel landen waar de mensen uit de  

Bijbel kunnen lezen. Toch zijn er nog  3.200.000.000 (3,2 miljard) mensen  die  

nog nooit hebben gehoord van het Evangelie. Dat is veel. Voorbeelden van  

landen waar nog veel mensen niet gehoord hebben van het Evangelie, zijn: India, 

Pakistan, Indonesië, China en Japan. Zoek in een atlas deze landen op en geef ze 

daarna op de wereldkaart hieronder een rode kleur. 

Bid je ook voor deze landen?  

Vraag of de Heere Zijn Woord wil 

sturen naar deze mensen! 
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In hoofdstuk 12 van het boekje Brood-nodig 

gaat het ook over bidden voor zendingswerkers. 

De mensen in Zuid-Afrika wonen ver weg, toch 

lijken ze echt op jou en mij. Op heel veel punten, 

maar we noemen er twee. 

1:  Ze hebben net als jou iedere dag eten en 

drinken nodig, een bed om op te slapen en 

kleding om aan te trekken.

2:  Ze zijn net als jij geschapen door de Heere en 

hebben ook een ziel. Daarom zullen ze, net 

als jij, straks voor de Heere verschijnen en is 

het nodig dat zij de Heere leren kennen met 

hun hart.
In hoofdstuk 3 van het boek 

Brood-nodig gaat het ook over 

brood en Brood. 
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Deze kinderen eten geen echt brood. 

Waarom zou je dit wel brood kunnen noemen? 

Denk aan de vierde bede uit het Onze Vader.  

Ook vraag 125 uit de Heidelbergse 

Catechismus kan hierbij helpen.

Het brood met een kleine letter bestaat niet 

alleen uit eten en drinken. Het kunnen ook 

andere belangrijke spullen zijn die de mensen 

nodig hebben. Wat is volgens jou nog meer 

brood-nodig?

Wat denk je dat deze jongen doet? 

Dit is Brood met een hoofdletter. Waarom denk 

je dat de Bijbel ook wel Brood wordt genoemd?

Zoek in de Bijbel Johannes 6: 35 op. Daar staat 

ook iets over Brood. Schrijf het stukje over waar 

het gaat over Brood. Wat zou dit betekenen, 

denk je?

  OPDRACHT 2:  
OM OVER NA TE DENKEN
In het zendingswerk is het belangrijk om deze twee 

punten iedere keer weer te benadrukken. Bij stichting 

Bethlehem noemen we deze ook wel  brood en Brood. 

Hieronder zie je twee afbeeldingen. De eerste afbeelding 

gaat over brood. De tweede afbeelding gaat over Brood. 



  OPDRACHT 3: PUNTTEKENING
Maak deze puntentekening. Let op: Bij nummer 62 verbind je de lijn met nummer 1. Bij nummer  

63 begin je aan een nieuwe lijn. Aan het einde kun je nummer 76 verbinden aan nummer 63. 

Wat herken je uit deze tekening? 

Noem drie dingen. Leg kort uit wat 

dit betekent.

< start hier

Deze vragen komen ook terug in het 
boekje Brood-nodig bij ‘Om over na te 
denken’ – vraag 3 op bladzijde 39. 
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  OPDRACHT 4: OM OP TE ZOEKEN
Om als zendeling naar een ander land te gaan, is het belangrijk dat je niet zomaar gaat.  

Bespreek met elkaar in een groepje en schrijf op  wat jullie denken dat nodig is om zendeling te 

worden . Je kunt hierbij denken aan praktische dingen die nodig zijn. Denk vooral ook na wat een 

zendeling moet weten in zijn of haar hart. Schrijf deze punten op en maak van de onderstaande 

cirkel een woordweb. Kun je hierover ook iets vinden in de Bijbel? In hoofdstuk 7 van het  

boek Brood-nodig gaat  

het ook over zendelingen. 

WAT HEB J E 
NODIG OM 

ZENDELING TE 
WORDEN?
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  OPDRACHT 5: WAT JIJ KUNT DOEN
Toch is zending niet alleen een taak voor zendelingen.  Ook jij hebt een taak.  Denk in een 

groepje na:  wat kun jij doen?  Je zou iets kunnen doen om mensen te helpen aan brood. 

Denk hierbij aan verschillende dingen die allemaal bij brood met een kleine letter horen. 

De antwoorden van de opdracht op pagina 3 kunnen je hierbij helpen. Wat zou jij kunnen 

doen als het gaat om het Brood met een hoofdletter?  Schrijf alle dingen die je zou kunnen 

doen op in de buitenste cirkel.  Aan de linkerkant schrijf je de dingen op die horen bij brood. 

Aan de rechterkant schrijf je dingen op die horen bij Brood. 

Zending is iets voor landen ver weg, die nog nooit over de Bijbel hebben gehoord. In 

Nederland zijn er ook steeds meer mensen die brood en Brood nodig hebben omdat ze het nu 

niet hebben. Wat zou jij voor mensen in Nederland kunnen doen om hen brood en Brood te 

geven? Schrijf alle dingen die je zou kunnen doen op in de binnenste cirkel.

In hoofdstuk 8 en 13 uit het boekje Brood-nodig 
lees je ook een opdracht over wie je naasten zijn 
en wat je voor hen kunt doen. 

WAT KAN  
IK DOEN?
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OPDRACHT 8: OM TE MAKEN
 Afvalspeelgoed?! Leuk!  Op de foto zie je een jongentje uit  

Zuid Afrika. Hij heet Bongos. Bongos komt uit school naar de  

Bijbelklas. Hij luistert dan naar het Bijbelverhaal. Zo hoort hij ook  

van de Heere. Bongos houdt net als jij van spelen. Toch heeft hij niet  

hetzelfde speelgoed als jij thuis hebt. Kijk maar op de foto. Deze auto heeft hij  

zelf gemaakt van afval. Creatief hè? Het is niet alleen leuk om te hebben, maar ook om zelf te 

maken en aan andere mensen te laten zien. Maak jij ook je eigen speelgoed van afval?
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BENODIGDHEDEN: 
- Een leeg pak drinken 

- Vier doppen voor de wielen

- Twee lange sateprikkers

- Evt. dop voor het stuur

- Evt. oude kranten om de auto te versieren

- Lijm 
- Een papier om op te schrijven

- Stift of pen 

OPDRACHT:
-  Knip een stuk van het pak drinken open. Je kunt een open auto maken zoals op het 

plaatje. Of alleen de ramen er uit knippen.

-  Steek de sateprikkers door het pak, en door de doppen zodat er wielen aan de 

auto zitten. Je kunt met een schaar een gaatje in de doppen maken of met een 

schroevendraaier. 

-  Versier de auto met plaatjes of foto’s uit de krant. Om een echte zendingsauto te 

maken, kun je gebruik maken van foto's uit de zending. 

 Aan welke tekst of psalm denk jij als het gaat over de zending?  Schrijf deze heel netjes op 

het papier en plak deze op de auto.

Je kunt deze auto ook gebruiken als  spaarpot voor de zending . Dan bewaar je in 
deze auto  het geld. Met dat geld kunnen andere mensen het Woord van de Heere 
vertellen en uitdelen aan mensen die nog nooit van Hem hebben gehoord. 



SAMEN ZINGEN

PSALM 87 VERS 3 EN 4

De Filistijn, de Tyriër, de Moren,

Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;

Van Sion zal het blijde nageslacht

Haast zeggen: ‘Deez’ en die is daar geboren’. 

God zal ze Zelf bevestigen en schragen,

En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,

Hen tellen als in Isrel ingelijfd,

En doen de naam van Sions kind’ren dragen. 

GEBED DES HEEREN VERS 3

‘Uw Koninkrijk koom’ toch, o Heer’!

Ai, werp de troon des satans neer;

Regeer ons door Uw Geest en Woord;

Uw lof word’ eens alom gehoord,

En d’aarde met Uw vrees vervuld,

Totdat G’ Uw rijk volmaken zult. 

ZENDINGSLIED (OP DE WIJS VAN PSALM 87)

Hoe lieflijk zijn de voeten van de bode

Die goede boodschap brengt aan ’t heidenland,

De blijde tijding dat de harde hand

Van satan door Gods almacht werd verbroken.

Wit om te oogsten zijn voor hen de velden,

Maar ach, er zijn zo weinig werkers, Heer’,

De oogst is groot, zend er toch meer en meer

Die aan de heidenen Uw heil vermelden.

Heer’, zend Uw Woord tot hen die u niet zoeken, 

Tot allen die niet vragen naar uw Naam,

Breng alle schapen tot Uw kudde saam,

Breng hen bijeen uit ’s werelds verste hoeken. 
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