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De afbeelding op de voorkant is van Marc Chagall  

‘De drie engelen op bezoek bij Abraham en Sara in Mamre.  

 

 

 

 

Als je brood deelt 

 

Als je brood deelt deel je macht  

Als je macht deelt neem je deel. 

Als je brood deelt deel je hart 

Als je hart deelt komt er hoop. 

Als je brood deelt deel je pijn. 

Als je pijn deelt is er trouw. 

Als je brood deelt word je klein. 

Als je klein wordt word je sterk. 

Als je brood deelt word het licht. 

Als het licht wordt komt het goed. 

Als je brood deelt word je brood. 

Als je brood wordt word je mens. 

 

Herman Verbeek 
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Brood voor onderweg naar Pasen 

Op Aswoensdag, direct na het carnaval, begint traditioneel de 

veertigdagentijd. Andere namen voor deze periode zijn vastentijd (rooms-

katholiek) of lijdenstijd (protestant). Gelovigen richten het gezicht naar Pasen.  

Vanaf Aswoensdag -dit jaar op 2 maart - telt de kerk vier dagen en zes weken 

af naar Pasen (17 april), in totaal veertig dagen, want de zondagen tellen niet 

mee. Dat zijn en blijven feestdagen.  

De overige veertig dagen zijn een tijd van bezinning en inkeer, voor sommigen 

ook van berouw en boete. Een tijd om pas op de plaats te maken en bij het 

leven stil te staan.  Soms kiezen mensen in deze periode voor een of andere 

vorm van vasten. Letterlijk, door minder te eten of te drinken, of figuurlijk: 

door dingen te láten of door juist dingen te doen waar men ‘normaal’ niet 

genoeg aan toe komt.  

Net als in veel kerken, hebben ook de vieringen van het straatpastoraat in deze 

periode een aangepast karakter. We geven veel ruimte aan meditatie, onze 

eigen beleving van beelden (afbeeldingen) en woorden.  

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘Levensbrood’, geïnspireerd door 

de woorden die Jezus sprak bij het  

Paasmaal dat hij met zijn vrienden 

vierde en wat christenen later zijn 

gaan herhalen bij het Avondmaal of 

de Eucharistie: “Hij nam een brood, 

sprak het dankgebed, brak het brood 

in stukken en gaf het hen….”  

 

Brood is, naast water, onze eerste levensbehoefte. Deze tekst associeerden 

wij met de volgende thema’s: nemen, danken, breken, delen, ontvangen, 

proeven en opstaan.  Want dit brood dat uitgedeeld wordt, moet ook 

ontvangen worden en geproefd  en het kan ons kracht geven om  onze weg 

te vervolgen, wat er ook gebeurt in ons leven, dat betekent ook  opstaan als 

we moedeloos zijn of gevallen. 



Het verloop van de 
viering 

 

De vieringen verlopen in deze 

bijzondere periode een beetje 

anders dan we gewend zijn. We 

geven wat minder ruimte aan het 

gesproken woord en maken meer 

ruimte voor verbeelding, 

bezinning en verwerking.  

 

De verloren zoon - Marc Chagall   

 

Beeldmeditatie 

Na de opening concentreren we 

ons op de afbeelding(en) van de 

dag. Beelden die ons aan het 

denken willen zetten over het 

verlangen van de mens om deel 

uit te maken van een 

gemeenschap.  

Om zijn/haar leven in al zijn 

facetten te kunnen delen met 

anderen en ook om het leven te 

mogen ontvangen. 

 

Fase 1: Kijken  

Terwijl we luisteren naar muziek 

nemen we een paar minuten om 

naar de afbeelding te kijken en 

daarbij te voelen wat er in ons 

opkomt.  

Het kan helpen om een 

ontspannen maar geconcen- 

treerde zithouding aan te nemen 

en een regelmatige ademhaling te 

zoeken. Je kunt dan vanuit een 

houding van  rust het beeld op je 

in laten werken. Kijk er naar, 

bekijk het beeld stukje voor 

stukje, merk allerlei details op. 

Wat zie je? Waar gaan je ogen het 

eerst naar toe? Waar doet het 

beeld je aan denken? Wat roept 

de beeltenis bij je op, Welke 

emotie spreekt eruit? En daarna? 

En vervolgens? Is er iets waar je 

aandacht steeds naar teruggaat? 

Zie het beeld daarna als één 

geheel, laat dit geheel tot je 

doordringen. Wat heeft het beeld 

als geheel jou te zeggen? Welke 

betekenis verbind jij eraan. Wat 

zegt het beeld je over jezelf? 
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Fase 2: Reageren  

Iedereen krijgt de kans om 

hardop te reageren en met de 

anderen te delen wat het kijken 

heeft opgeleverd. In een eerste 

ronde vragen we of mensen in 

één woord hun gevoel over dit 

schilderij willen uitdrukken, het 

beeld als het ware een titel willen 

geven.  

Het is belangrijk dat we als 

deelnemers respect opbrengen 

voor elkaar en elkaars gevoelens. 

Niets is gek, laat staan ‘fout’, 

belachelijk of vreemd. Ieder ziet 

nu eenmaal wat hij/zij ziet en dat 

is prima.  

 
 

 

In de tweede plaats is het 

belangrijk dat we uitsluitend onze 

eigen reacties op de afbeelding 

naast elkaar zetten en daarbij niet 

op elkaar reageren, ook niet door 

in te stemmen, uit (te) lachen of 

een al dan niet ‘grappig’ 

commentaar  te geven.  

Het is niet erg en zelfs positief als er 

zo nu en dan ook stiltes vallen.  

De voorganger sluit deze tweede 

fase af en geeft aan dat we 

overgaan naar de volgende stap.  

 

Woordmeditatie   

Tijdens en na de Bijbellezing is er 

gelegenheid om te zoeken naar de 

verbinding tussen woord en 

beeld. 

In eerste instantie reageren we op 

dezelfde manier en met dezelfde 

spelregels als hierboven in fase 2 

op de vraag:  

“Wie ziet of ervaart er een    

verbinding tussen het beeld en de 

gelezen Bijbeltekst?” . 

Ook nu reageren we dus niet op 

elkaar en is het niet erg als er 

stiltes vallen.  

Pas in tweede instantie vraagt de 

voorganger of er iemand is die 

behoefte heeft om door middel 

van een vraag of een opmerking 

terug te komen op wat een ánder 

heeft gezegd. 

Maar ook hier geldt: houd respect 

voor de ander en ga niet 

discussiëren om ‘gelijk te krijgen’.   

 

De beeld- en woordmeditatie 

wordt afgesloten door de 

voorganger met eigen woorden 

en/of een gedicht of gebed. Voor 

het overige verloopt de viering 

zoals we dat gewend zijn.  



‘Asvrijdag’ 
 

     
 

 

Op de eerste vrijdag, 4 maart, staan we ook stil bij ‘Aswoensdag’, de 

dag waarop de veertigdagentijd officieel begint.  

Dit jaar was dat woensdag 2 maart.  

 

Op Aswoensdag kunnen kerkgangers een askruisje krijgen.  

De voorganger maakt dan met de duim op het voorhoofd een kruisje 

van as. De as  wordt zo mogelijk gemaakt door buxustakjes van de 

palmzondag van het vorige jaar te verbranden.  

 

Wie dat wil, kan vandaag bij ons in de kapel een askruisje krijgen.  

De voorganger spreekt daarbij de volgende tekst uit: 

 

Een mens ben jij, uit stof en as gevormd, 

maar gezegend en bezield met de adem van de Eeuwige 
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Programma 
van de viering op vrijdagmiddag 

➢ Welkom 

➢ De klankschaal roept op tot stilte 

➢ Openingsgebed  

➢ Kaarsen aansteken, waarbij we enkele malen zingen:  

        

➢ Beeldmeditatie  (zie pag. 4 en 5)                                               pag. 8-24 

❖ Kijken naar het beeld van de dag, onder muziek 

❖ Reageren op het beeld (niet op elkaar)  

➢ Woordmeditatie (zie pag. 5) 

❖ Bijbellezing     pag. 8-24 

❖ Verbinding tussen woord en beeld   

❖ Afsluitende woorden  

➢ Muziek        

➢ Samen bidden en kaarsen aansteken 

➢ De klankschaal roept op tot stilte  

➢ het ‘Onze Vader’           

➢ Namen voor de kaarten              

➢ Slotlied                                                                                pag. 26-27 

➢ Zegen  

➢ Samen ‘brood delen’ / Eet smakelijk!  

Wil je dit boekje na 

afloop s.v.p. in de 

kapel laten liggen? 
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Eerste vrijdag  -  4 maart  - Nemen 

 

“Jezus nam het brood…. “  

Je kunt op veel manieren iets nemen. Je kan iets oppakken.  
Je kan iets in bezit nemen. Je kan een voorwerp of een idee aannemen.  

Je kunt iets op je nemen, bijvoorbeeld een taak; dan maak je je daarvoor 

verantwoordelijk en zorg je dat je het goed afhandelt. Maar je kunt ook 

iets van iemand afnemen; een last of zorg maar je kan ook illegaal iets 

nemen, dan heet het roven of stelen. Je kan ook iemand gevangen nemen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuteronomium 8 vers 1 t/m 6 
Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in 
leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de Heer uw 
voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit 
nemen. Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn 
heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u laten buigen voor zijn 
macht en u op de proef  
stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid 
aan zijn geboden of niet. Hij hééft u voor zijn macht laten buigen: Hij 
liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit 
eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte Hij u 
duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat 
de mond van de HEER voortbrengt. 
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David en Batseba - Marc Chagall 
 
2 Samuel 12 vers 1 t/m 9  

Koning David, die al meerdere vrouwen heeft, is verliefd geworden op de 

mooie Batseba. Ondanks dat zij getrouwd is met Uria heeft David seks met 

haar en zij wordt zwanger van David. Uria die in het leger van David dient, 

wordt door David naar huis geroepen maar hij weigert met zijn vrouw 

Batseba te slapen zolang zijn kameraden nog buiten moeten overnachten. 
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Het plannetje van David mislukt en ten einde raad stuurt hij een bericht naar 

Joab, zijn legeraanvoerder, om Uria in de frontlinie te plaatsen daar waar het 

hevigst wordt gevochten. Uria sneuvelt en David neemt Batseba tot vrouw. 

Dan begint onze tekst:  

 

De Heer stuurde de profeet Natan naar David toe om hem het 

volgende te vertellen: ‘Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, 

een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en 

runderen, de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen 

kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn 

kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn 

schoot; hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke 

man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om 

de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te 

zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat 

zijn gast voor.’ David ontstak in hevige woede over de rijke man en zei 

tegen Natan: ‘Zo waar de HEER leeft, de man die zoiets doet verdient 

de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo 

harteloos heeft gedragen.’ Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u! Dit 

zegt de HEER, de God van Israël: Ik was het die je zalfde tot koning van 

Israël, Ik was het die je redde uit de greep van Saul. 8Have en goed van 

je heer, en de vrouwen van je heer erbij, heb Ik jou in de schoot 
geworpen; de heerschappij over Israël en Juda heb Ik aan jou 

overgedragen. Als dat je te weinig is, zal Ik er nog het een en ander aan 

toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden veracht door iets te  

doen dat slecht is in mijn ogen? De Hethiet Uria is door jouw toedoen 

gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen 

de Ammonieten laten vermoorden. Welnu, voortaan zullen moord en 

doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je Mij hebt 

geminacht en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen.  

 

 

 

 

 

 

  

De mens leeft niet van brood alleen: hij wil ook spelen. 

Gaby van den Berghe 

Nederlands journalist en auteur 
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Tweede vrijdag  -  11 maart - Danken 
 

“En sprak het dankgebed uit….”  

Het dankgebed uitspreken is een wijze van dank zeggen. In het jodendom 

is het heel gewoon om dank te zeggen voor alle dagelijkse handelingen. 

Bijvoorbeeld: Ik dank U God, dat ik wakker ben geworden vandaag. Of 

ik dank U, God, dat ik naar de wc kan gaan. Danken voor het eten is ook 

heel gewoon in veel christelijke gezinnen maar sowieso wordt in bijna 

alle culturen dank gezegd bij het eten. Met danken of loven drukken we 

uit dat het niet vanzelfsprekend is dat we genoeg te eten hebben, dat het 

niet vanzelfsprekend is dat we leven of gezond zijn. 

 

 

 
Schilder (ons) onbekend 
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De Psalmen in de bijbel zijn gebeden 

waarin het hele leven tot uitdrukking 

wordt gebracht: vreugde , pijn, zorgen 

en woede; dat alles mag klinken. Ook 

wordt er vaak dankbaarheid in de 

psalmen getoond of het verlangen om 

weer dank te kunnen zeggen en God 

te loven zoals in Psalm 43. 

 
Psalm 43  
 

Verschaf mij recht, o God, vecht voor 

mijn zaak. 

Bescherm mij tegen een liefdeloos 

volk, vol list en bedrog. 

U bent toch mijn God, mijn toevlucht, 

waarom wijst U mij af, waarom ga ik 

gehuld in het zwart, door de vijand 

geplaagd?  

Zend uw licht en uw waarheid, laten 

zij mij geleiden en brengen naar uw 

heilige berg,              Het gebed van Salomo - Marc Chagall 

naar de plaats waar U woont.    

Dan zal ik naderen tot          

het altaar van God, tot God,  

mijn hoogste vreugde. 

Dan zal ik U loven bij de lier, God, mijn God. 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. 

Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, 

mijn God, die mij ziet en redt.                                  
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Matteus 11 vers 25 t/m 29 

 

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, 

omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt 

gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo 

heeft het U behaagd. Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. 

Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader 

behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, 

Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust 

vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 

 

 

 

 

 

 

Er zijn veel mensen in de wereld die snakken naar een stuk brood 

maar er zijn er nog veel meer die snakken naar een beetje liefde 
moeder Teresa 

katholieke zuster 1910 -1997 
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Derde vrijdag  -  18 maart - Breken 
 
“Hij brak het brood…”  

Het brood breek je om het vervolgens te kunnen delen met anderen. 

Dat is de positieve kant van breken. Ook als de ketens van 

onderdrukking of gevangenschap 

gebroken worden, zijn we blij. 

Maar er zijn ook negatieve kanten 

aan breken: bijvoorbeeld als we 

per ongeluk een mooie vaas 

breken of als we een been 

breken. Nog erger is het als een 

mens breekt onder stress of 

dwang. Of als een mens gebroken 

wordt door marteling. Dat is wat 

Jezus overkomt. Zijn lichaam wordt gebroken maar zijn geest(kracht) 

blijft levend.  

Jezus zegt het zelf in Johannes 12 vers 23 t/m-25 zó:   

‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 

Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 

blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten 

voort.  Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze 

wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven.  
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De maaltijd der vrienden – Charley Toorop 

 

 

1 Korintiërs 10 vers 16 en 17 

Laat de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet delen in het 

bloed van Christus? Laat het brood dat wij breken ons niet delen in het 

lichaam van Christus?  

Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want 

wij hebben allen deel aan dat ene brood. 

 
1 Korintiers 11 vers 20 t/m 22 

Maar bij uw samenkomsten is nu geen sprake van een maaltijd van de 

Heer. Bij de maaltijd die u houdt zorgt iedereen alleen voor zichzelf, 

zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen 

eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van 

God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover 

zeggen? Moet ik u soms prijzen? Op dit punt zeker niet!  
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Vierde vrijdag  -  25 maart - Delen 
 

“En hij gaf het aan zijn leerlingen….”  
Jezus deelt het brood. In de bijbel staan veel verhalen over het delen van 

het brood, wonderlijke broodvermenigvuldigingen. In het evangelie van 

Marcus komt een dergelijk verhaal zelfs twee keer voor.  

De ene keer voedt Jezus 5000 mensen met 5 broden en 2 vissen:  

“Jezus nam die vijf broden en twee vissen, keek op naar de hemel, sprak de 

zegenbede uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze onder hen 

uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij onder allen. Allemaal hadden ze 

volop te eten. Ze haalden twaalf korven vol brokken op, en ook wat van de vis 

over was. Het waren 5000 mensen die van het brood hadden gegeten.”  

Even later voedt hij nog eens 4000 mensen met 7 broden en een paar 

visjes. Als je deelt blijkt er altijd genoeg te zijn, zelfs overvloed! 

 

 
                   De aardappeleters  (1885) - Vincent van Gogh   
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2 Koningen 4 vers 42 t/m 44  

Op een keer kwam iemand uit Baäl-

Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht 

twintig gerstebroden voor de 

godsman mee, gebakken van meel 

uit de nieuwe oogst, en een zakje 

vers graan. Elisa droeg zijn bediende 

op dit als maal aan de profeten voor 

te zetten. Toen de bediende 

protesteerde dat het beslist niet 

genoeg was voor honderd personen, zei Elisa nogmaals: ‘Zet het de 

profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de 

HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook.’ Toen zette zijn 

bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, 

zoals de HEER had gezegd. 

 

 

 

  

    

  Er zijn mensen 

  in de wereld die zo  

  arm  zijn dat God hen  

  niet kan verschijnen tenzij  

  in de vorm van een brood  

 
           Mahatma Gandhi  

       Indiaas politicus 1869-1948                                                                                                                                                                                      

Voor elk stuk brood dat ik eet 

heeft iemand een graankorrel in de aarde gelegd  
 

Phil Bosmans 

Belgische pater en schrijver, 1922-2012 
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Vijfde vrijdag  -  1 april - Ontvangen 

 
Jezus breekt het brood en deelt het uit.  

Vijfduizend mensen worden gevoed. Ze 

hadden honger dus hebben ze het eten 

dankbaar ontvangen. Maar dat is niet altijd 

zo. Je weet nooit zeker of iemand wil 

ontvangen wat je te geven hebt. Jezus loopt 

daar zelf tegen aan. Er zijn veel mensen die 

niets van hem en zijn boodschap moeten 

hebben.  

Als je iets verkeerds 

hebt gedaan, weet je 

nooit of je nog 

welkom bent bij 

degene die je pijn 

hebt gedaan.  

Er is een verhaal in 

de joodse traditie dat 

de tien geboden (de 

blauwdruk voor een 

vreedzame, eerlijke 

samenleving) eerst 
aan  andere volken 

waren aangeboden 

maar dat deze ze 

weigerden omdat ze 

ze om allerlei 

redenen te moeilijk 

vonden om in 

praktijk te brengen.  

Mozes ontvangt de stenen tafelen - Marc Chagall      Uiteindelijk neemt 

               het joodse volk 

         de stenen tafelen  

         met de tien geboden  

         wel aan via Mozes.  

Geven is 

makkelijker  dan 

ontvangen 
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Ontvangst van de verloren zoon - Rembrandt 
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Lucas 15 vers 11 t/m 24  

Vervolgens zei Hij: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei 

tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht 

heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen.  

Na enkele dagen verzilverde de 

jongste zoon zijn bezit en 

reisde af naar een ver land, 

waar hij een losbandig leven 

leidde en zijn vermogen 

verkwistte. Toen hij alles had 

uitgegeven, werd dat land 

getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 

Hij trok eropuit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat 

land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn 

maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar 

niemand gaf ze hem.  

Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader 

hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar 

mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen 

de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te 

worden; behandel mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen 

en ging op weg naar zijn vader.  

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en 

rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei 

zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik 

ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.”  

Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad 

en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem 

sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en 

feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven 

gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.”  

En ze begonnen feest te vieren.  
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Zesde vrijdag  -  8 april - Proeven 
 

“Neemt, eet, dit is mijn lichaam …” 

Als je eten krijgt, proef je het. “Dat is lekker brood“, zeggen we. Of 

“het smaakt me niet”, als je je niet lekker voelt.  

In het woord ‘proeven’ zit ook beproeven of toetsen. Je toetst als het 

ware of het smakelijk is en of het gezond is. Ook in de bijbel komt dit 

voor. 

Zo zegt de profeet Jesaja (48 vers 10) namens God: “Ik zal je louteren, 

maar niet als zilver, in de smeltoven van de ellende zal Ik je 

beproeven.”  

Ook in het ‘Onze Vader bidden we ‘breng ons niet in beproeving.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alom bidt men om 

dagelijks brood, maar 

wat men eronder 

verstaat, is andere 

koffie 
Julien de Valckenaere 

B 



 22 

Deel je brood en het smaakt beter,  

Deel je geluk en het wordt groter 
Phil Bosmans,  

Belgische pater en schrijver, 1922-2012 

 

Het vrolijke huisgezin - Jan Steen 1669 
 

Prediker 9 vers 7 t/m 12 

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God 

ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke 

kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw 

die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft 

gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je 

zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet 

op elke dag. Het is het loon dat God je heeft 

gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. 

Doe het met volle inzet, want er zijn geen 

daden en gedachten, geen kennis en geen 

wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd 

naar op weg.  
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Zevende vrijdag  -  15 april – Opstaan 

Passie en Pasen 

Jezus nam het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en deelde het uit.  

De ontvanger heeft de keuze om het aan te nemen en te proeven of te 

weigeren. Het brood is symbool voor ons dagelijks voedsel wat ons 

levenskracht geeft.  

Wat Jezus deed bij het laatste avondmaal, 

deed hij kort daarna met zijn eigen leven. 

Hij werd genomen en gebroken en stierf 

een smadelijke dood. Maar dit was niet het 

laatste. Daarna volgden verhalen dat hij is 

opgestaan en verschenen aan zijn 

leerlingen. Gebrokenheid is er, maar heeft 

niet het laatste woord. Opstaan, elkaar 

helpen opstaan. Daar gaat het om. Leven is 

sterker dan de dood.  

 

 

 

Leonardo da Vinci - Het laatste avondmaal 
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Lucas 24 vers 28 t/m 31 en vers 35 t/m 43 

 

Twee leerlingen van Jezus verlaten na zijn dood Jeruzalem en lopen naar het 

nabijgelegen dorp Emmaus. Onderweg komt er een onbekende met hen 

meelopen.  

Ze naderden het dorp waarheen ze 

op weg waren. Jezus deed alsof Hij 

verder wilde reizen. Maar ze drongen 

er sterk bij Hem op aan om dat niet 

te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want 

het is bijna avond en de dag loopt ten 

einde.’ Hij ging met hen mee en bleef 

bij hen. Toen Hij met hen aanlag voor 

de maaltijd, nam Hij het brood, sprak 

het zegengebed uit, brak het en gaf 

het hun. Nu werden hun ogen 

geopend en herkenden ze Hem.  

Dan gaan de twee leerlingen snel terug naar Jeruzalem om de andere 

discipelen te vertellen wat ze ervaren hebben: 

De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij 

zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 

Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden 

staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, 

meenden ze een geest te zien. Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn 

jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar 

mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak Me aan en kijk goed, want 

een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ 

Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten.  

Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd 

waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem 

een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.  

 De Emmausgangers - Rembrandt 
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Uitdrukkingen met brood 

 

❖ Daar is geen droog brood mee te verdienen 

❖ Het beste brood legt men voor het venster 

❖ Het brood uit de mond sparen 

❖ Zo nodig als brood 

❖ Kruimeltjes is ook brood 

❖ Je weet niet hoe zuur het brood der armoede smaakt 

❖ Dat is gesneden brood 

❖ Op water en brood zitten 

❖ Het brood der schande 

❖ Niet alleen van brood zal de mens leven 

❖ Iemand het brood uit de mond stoten 

❖ De honden lusten er geen brood van  

❖ Z’n achterste met boter smeren en droog brood eten 

❖ Brood en spelen 

❖ Nood zoek brood 

❖ Ongegund brood wordt het meest gegeten  

❖ Ergens geen brood in zien 

❖ De een zijn dood is de ander zijn brood  

❖ Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt 

❖ Iets op zijn brood krijgen 

❖ Brood op de plank hebben 

❖ Eigen brood boven al  

❖ Hij is goed voor z’n brood  
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Slotliederen 

 

1. Nu wij uiteengaan 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht voor hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

 

Voor alle mensen op onze weg: 

Vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

 

 

2. Ga met God  

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

3. Vrede wens ik je toe 

Vrede wens ik je toe.  

Liefde wens ik je toe. 

Moge God je behoeden,  

leef met zijn liefde.  

Vrede wens ik je toe.  

 

Vreugde wens ik je toe,  

Blijdschap wens ik je toe.  

Moge God je verblijden,  

leef met zijn liefde.  

Vreugde wens ik je toe.  

 

Zegen wens ik je toe.  

Aandacht wens ik je toe. 

Dat er mensen zijn  

met wie je kunt delen.  

Zegen wens ik je toe.  
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4. Ga dan op weg 

1. Ga dan op weg    3. Ga dan op weg 

en laat hoop en verwachting je leiden.  en schud af al je twijfels en zorgen. 

Ook al zijn pijn     Ga en ontdek 

en verdriet voor geen mens te vermijden.  wat vandaag nog voor jou is verborgen. 

Wees niet bevreesd!    Houd op het Licht 

Ga en vertrouw op de Geest,   altijd je ogen gericht  

die je van angst zal bevrijden.  dat zal je kracht zijn voor morgen!  

 

2. Ga dan op weg     

en ontmoet op je weg medemensen.  

Doe aan een ieder 

wat jij aan jezelf toe zou wensen. 

Dan onder ’t gaan, 

zul je de ander zien staan –  

en overschrijd je je grenzen 

 
 

5. Behoed en bewaar Jij ons 

1. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,   

wijs Jij ons de goede wegen.   

Wil in de woestijn het manna zijn,   

en zet ons op nieuwe wegen.   

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn    

omgeef Jij ons met jouw zegen.    

 

2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

wees met ons in al het lijden.   en geef geloof en vertrouwen: 

Wees warmte en licht, een menslijk gezicht  een vlam die niet dooft, in vrede gelooft 

nabij in ons donkere tijden. (2x)            Geef dat wij daar zelf aan bouwen (2x) 
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