
 

EN ZE HERKENDEN HEM BIJ HET BREKEN VAN HET BROOD …  

Help ons, Heer, 
om Jou te herkennen 
in het breken van het Brood, 
in het spreken met mensen. 
Kom ons tegemoet 
in allen die wij ontmoeten. 
Steun en sterk ons 
om aan anderen 
jouw gelaat te tonen. 
Help ons zo 
om steeds meer  
op Jou te gelijken.  
Vandaag en alle dagen van ons leven.  
Amen.  
 

Wie is Jezus? Wie is Jezus op een 

schilderij of glasraam in de kerk? 

Wie is Jezus op een prent in een 

boek?  

Ik vroeg Celia en Guus om Jezus 

te zoeken op enkele prenten. 

“Waarom denk je dat dát Jezus 

is?”, vroeg ik telkens. “Die ziet er 

lief uit”, klonk het één keer. “Die 

staat in het midden”, zei Guus 

een andere keer.  
Hoe kan je Jezus herkennen? 

En hoe kan je aan iemand 

zien dat hij of zij 

een vriend van Jezus is?   

Onze Giel wist het antwoord 

onmiddellijk: “als je iemand 

helpt”, zei hij. Mooi, toch! 

In de periode voor Pasen (en zeker op Witte Donderdag) wordt het verhaal van het laatste avondmaal verteld. In de 

paastijd weerklinkt vervolgens het Emmaüsverhaal. Jezus was gestorven. Zijn vrienden keerden verdrietig en 

moedeloos huiswaarts. Onderweg kwamen ze een vreemdeling tegen. De man luisterde naar hun verhaal en zei hen 

dat ze niet mochten wanhopen. Toen ze bij hun huis kwamen, nodigden ze de man uit om binnen te komen. Samen 

gingen ze aan tafel. De vreemde man brak het brood. Toen herkenden ze Hem. Het was Jezus. Ze herkenden Hem aan 

dat eenvoudige gebaar. Tijdens het laatste avondmaal had Hij ook het brood gebroken en gevraagd om dit te blijven 

doen. 

In elke eucharistieviering breken ook wij het Brood. In het breken van het Brood mogen ook wij telkens weer Jezus 

herkennen. We mogen ervaren dat Hij bij ons is en ons wil voeden en sterken om te leven als zijn vrienden.  

Ik vertelde het verhaal van het laatste avondmaal. Vervolgens 

maakten we samen een tafel van legoblokken en we plaatsten er 12 

‘legopoppetjes’ rond. Nies, onze dochter van 3, mocht kiezen welk 

poppetje Jezus mocht ‘spelen’.   


