
 1

EK IS DIE BROOD WAT LEWE GEE - PRAATPAPIER 
 

Vooraf wenke: 
 Sit in ‘n kring of rondom ‘n tafel 

 Kry/bak ‘n brood en sit dit in die middel van die groep – Julle mag dit natuurlik ook eet! 
 Hou dit gemaklik en eenvoudig 

 Gee vir almal ‘n kans om te praat…en te LUISTER! 
 
KOM SAAM 
 Kyk of julle as groep ‘n brood resep kan opnoem.  Elkeen in die groep kry ‘n kans om 

een bestandeel te noem.  Sodra almal bestandele genoem het kyk of julle die stappe 
ook kan opnoem. Dit hoef nie in volgorde te wees nie. 

 Wat is die “kreatiefste” broodjie wat jy al geëet het? 
 Waarvoor is jy “honger” in die lewe? Wat “kort” jy om gelukkig te wees? 

 
LEES SAAM: 
Teksgedeelte Johannes 6:30 - 40, 47 - 51 
 Lees die gedeeltes 3 keer, een keer hardop, een keer almal op hul eie, ‘n laaste keer 

maak almal hul oë toe en iemand lees die gedeeltes hardop. 
 Wat hoor jy in die gedeeltes? Wat tref jou? 

 
PRAAT SAAM: 

 Wat beteken dit om genoeg te hê?   
 En om honger te wees? 
 Wanneer is genoeg regtig genoeg?  
 Bereik mens ooit so punt? 
 Hoe sou Jesus die boonste vrae beantwoord as ons Hom dit sou vra? 
 Dink jy/julle daar is enige nut daarin om te weet Jesus is ons Verlosser? Net Hy en 

niks (of niemand) anders nie!  Hoekom? 
 Is jy elke dag dankbaar vir die Ewige Lewe? Hoe sou iemand se lewe lyk wat dit 

uitleef? 
 Bid julle nog die Onse Vader?  Hoekom/Hoekom nie? 
 Wat beteken dit vir JOU om te bid vir jou daaglikse brood? 
 Kan jy vyf goed in jou lewe raaksien wat vir jou wys Jesus is die Brood vir JOU Lewe 

HIER en NOU? 
 
BID SAAM: 

o Loof en prys God saam dat Hy Verlosser en Voorsiener is! 
o Sê vir die Here dankie dat Hy die Brood van die Ewige Lewe en ons lewe NOU is! 
o Bid vir mekaar se behoeftes…fisies, emosioneel, geestelik – jy praat met die Brood 

wat Lewe gee! 
o Bid vir jou 5 dinge en sê dankie! 

 
LEEF SAAM: 
 Hoe het laasweek se uitleef gegaan?  Enige stories en getuienisse? 
 Gee ‘n broodjie om iets wys en te leef van die Brood van die Lewe! 

Dink aan iemand wat ‘n broodjie baie sal waardeer.  Bak/koop ‘n broodjie en gaan 
gee dit vir die persoon.  Julle kan dit as groep/gesin/vriendekring/op jou eie doen. 

 Dankbaarheidslys! 
Maak ‘n lys vir die yskas van die huis waarop jy/julle elke dag iets kan neerskryf 
waarvoor julle dankbaar is – LEEF JOU DANKBAARHEID UIT! 
Maak bietjie in jou eie stiltetyd dankienotas oor hoe die Here in jou “daaglikse brood” 
die week voorsien het. 


