
 

 

Breken en delen / 

Vieren 

  



We beginnen met een verhaal... 

Het feest dat nooit begon. 

 

Soms lees je iets wat je niet begrijpt; Amerikaanse fuif bijvoorbeeld. Wat is dat nou voor 

iets. Kees en Katja gaan het mama vragen. " Wat is een Amerikaanse fuif, mam?" 

"Een soort feestje", zegt mama. "Dan nodig je iedereen uit en je vraagt of ze iets voor 

het feest meenemen. Eten of drinken of iets anders gezelligs. Dat zet je allemaal op 

tafel en dan kan het feest beginnen." "Leuk", zegt Katja, "gaaf!". "Mogen wij dat ook 

eens mam, een Amerikaanse fuif geven?", vraagt Kees. "En ik de rommel opruimen," 

lacht mama, "dank je wel hoor!" "Dat doen we zelf, helemaal zelf' beloven Kees en 

Katja. En mama, die goeierd, vindt het zomaar goed. "Maar wel zelf doen hoor, ook 

het afwassen." 

Alle kinderen, die Kees en Katja gevraagd hebben, vinden het gaaf en onwijs en 

helemaal te gek. Dus dat zal wat worden! "Ik bemoei me nergens mee", zegt mama. 

"Ik ga boven strijken, in geval van nood kun je me altijd roepen". "Niet nodig... niet 

nodig...", roepen Kees en Katja. Ze zetten alles zelf klaar, een lege tafel... lege 

glaasjes... een lege grote schaal, lege kleine schaaltjes, zelfs lege kandelaars. Eindelijk 

gaat de bel. Lachend komen de kinderen binnen. 

De buurjongens komen met Seven-up, vriendinnetjes met koekjes en chips. Manon 

heeft een arm vol slingers, en Joep heeft een spelletje, er is een meisje dat appelsap 

heeft meegebracht, en een dikke jongen heeft zelfs een eigengebakken cake! "Hoe 

begint zo'n, hoe heeft het ook alweer, feest eigenlijk?", vraagt Manon. "Eerst moet 

iedereen alles op tafel zetten", zegt Katja. 

"Ja, ik ben daar gek", zegt de dikke jongen, " straks zit iedereen mijn cake op te eten, 

die ik zelf gebakken heb". "Ik geef mijn Seven-up ook niet af', zegt de buurjongen, 



straks is het op, en is er alleen nog maar sinas- en appelsap, en dat lust ik niet." "Ja 

maar" zegt Kees, "zo moet het toch, eerst moet je alles op tafel zetten." "Maar ikke toch 

mooi niet" schreeuwt een klein jochie, "ik eet mijn nootjes zelf op, die heb ik gekregen 

van mijn moeder." "dan krijg jij van mij geen chips, hebberd", schreeuwt een meisje, 

"eet 

ik ook alles alleen op." "Wat moeten Joep en ik dan eten?" roept Manon boos. "Eet jij je 

slingers maar op trut", brult de dikke jongen. Dan rent Kees naar boven om mama te 

halen. 

Als ze beneden komen is er alleen nog Katja, onder de tafel. "Ze zijn allemaal weg...", 

huilt ze. "wat een stom, stom rotfeest...!" 

Dit verhaal had heel anders af kunnen lopen. Kunnen jullie vertellen hoe het wel een 

feest had kunnen worden? 

 



Vijfduizend mensen 

Mattheus 14; Marcus6; Lucas 9; Johannes 6 

Er kwamen steeds meer mensen naar Jezus luisteren. Jezus sprak vaak urenlang, 

maar de mensen vergaten de tijd. Op een keer was Jezus aan het vertellen bij het Meer 

van Genasereth. De zon ging al onder, maar nog steeds waren er veel mensen. Het 

was een lange dag geweest en iedereen had honger. 'Stuur de mensen naar de dorpen 

en boerderijen om eten te gaan halen’ zeiden de leerlingen van Jezus. ‘Jullie moeten ze 

zelf iets te eten geven’  antwoordde Jezus. ‘Waar kunnen we naartoe om genoeg eten 

te kopen voor al deze mensen?’ vroepen de leerlingen. 

Toen zei leerling Andreas:’Er is hier een jongetje dat vijf broden heeft en twee vissen. 

Maar dat is lang niet genoeg om al deze mensen te voeden.’ 

‘Laat de mensen op het gras gaan zitten’, zei Jezus tegen zijn leerlingen. Hij nam het 

brood  

en de vis en dankte God daarvoor. Daarna gaf Jezus het voedsel aan de leerlingen, die 

er  

wat van af namen en het daarna aan de mensen gaven. Iedereen at zoveel als hij wilde. 

En toch bleven er nog twaalf manden met voedsel over.  

Die dag hadden vijfduizend mensen te eten gekregen. 



 

  



 



Eucharistie vieren 

Als de viering begint, zegt de 

pastor. Jullie zijn hier allemaal 

welkom. Welkom rond de tafel 

van Jezus en rond het grote boek 

met verhalen: de Bijbel. Daarna 

zeggen de mensen in de kerk 

tegen elkaar en tegen Jezus dat 

ze soms verkeerd doen. Dat heet 

schuldbelijdenis. 

Dan gaat het verhalenboek open: 

de Bijbel. Iedereen gaat zitten om 

goed te kunnen luisteren. Iemand 

van de mensen leest nu het 

eerste verhaal. Dat heet: de 

eerste lezing. 

In de kerk zingen we ook samen. 

Dat gebeurt vaak tussen het 

eerste en het tweede verhaal. De 

pastor leest meestal zelf iets aan 

de mensen voor. Daarom gaat 

iedereen staan. Het tweede 

verhaal heet: Evangelie, dat 

betekent: goed nieuws. 



  
Nu gaan verschillende mensen met de pastor de 

tafel klaarmaken. Er worden kaarsen, bloemen, 

brood en wijn op tafel gezet. Het brood noemen 

we hosties. 

Als de tafel klaar is, bidt de pastor een lang 

tafelgebed. Soms bidden andere mensen mee. In 

dat tafelgebed staat wat Jezus ook heeft gedaan. 

Hij nam het brood en zei: “Ik geef mezelf aan 

jullie”. En dat deed Hij ook met de wijn. Allen 

zeggen samen: “Heer ik ben niet waardig dat Gij 

tot mij komt. Maar spreek slechts 1 woord en ik zal 

gezond worden” dat betekent dat de mensen 

luisteren naar God en in God geloven. 

Op het einde van het tafelgebed bidden alle 

mensen samen “Onze vader”. Dat heb jij ook 

geleerd. 

Nu gaat de Communie beginnen. De pastor breek 

thet brood om het met iedereen te kunnen delen. 

Zo heeft Jezus het ook voorgedaan. Dan gaan alle 

mensen naar de tafel en krijgen van de pastor of 

iemand die helpt het brood van Jezus. Dat heet “te 

communie gaan”. 

Op het einde van de viering wordt weer samen 

gebeden. Dan geeft de pastor namens Jezus de 

zegen: “ga allemaal in vrede naar huis en doe als 

Jezus: in de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest”. Iedereen zegt: “Amen”. Daarna 

gaan de mensen naar huis 



 

Vieren 

 

Vieren is samen zijn 

Vieren is samen delen 

Vieren is samen blijdschap delen 

Vieren is samen verdriet delen 

 

 

  

Welke blijdschap zou jij met anderen willen delen? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Welk verdriet zou jij met anderen willen delen? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 



 

Spel met de broden 

 

Suggestie: Iemand hanteert de broden als poppen uit een poppenkast en laat de 

broden discussiëren over wie de belangrijkste van hen is.  

(Het idee is van Theo Kersten uit School en Godsdienst, na 8, 1986)  

 

Puntbroodje:  

 

"Ik ben een zondagsbrood. Ik lig op tafel als de mensen 

feestvieren. Ik ben een echt zondagskind. Als de 

mensen mij zien, dan zijn ze blij. Nee hoor, door de 

week zien ze me niet. Dan heb ik vrij. Dan is er geen 

feest. Ik ben een feestbroodje. En dat vind ik prima.” 

 

Volkorenbrood  

 

"Ik zorg voor het dagelijks brood op tafel. Als ik er niet zou zijn 

zouden de mensen alle dagen honger hebben. Ze zouden niet 

kunnen werken. Als de kinderen mij niet zouden eten, dan 

zouden ze niet sterk worden en niet kunnen spelen. Ja, mij 

heeft iedereen heel hard nodig. En dat vind ik prima."  

 

Krentenbol:  

"Kijk toch eens hoe mooi ik ben. Ik heb een glanzende huid. En ik 

heb méér dan jullie allemaal. Ik ben brood en krenten tegelijk. Mij 

vinden de mensen het lekkerst. Dat vind ik prima."  

  



 

Stokbrood  

"Maar een brood als ik, is heel bijzonder. Ik ben lang en slank. 

Jullie zijn dik en rond.  

Nee hoor, ik ben geen echt nederlands brood. Ik kom uit een 

vreemd land. De nederlandse mensen eten mij op vakantie. Ze 

kopen mij als het echt feest is. En dat vind ik orima"  

 

 

 

Wittebrood: 

 

"Soms zeggen de mensen, dat er in mij helemaal niets zit. Ze 

zeggen dat ze van mij weer snel honger krijgen. Maar toch 

heb ik heel veel vrienden. Ze laten me niet op de plank 

liggen.  

En dat vind ik prima." 

 

Puntbroodje: 

"Ik vind dat jullie maar een beetje zitten te kletsen. Moet je dat 

horen: Ik ben het lekkerst, en van mij worden ze sterk, 

Belachelijk gewoon. Jij, krentenbol, je bent zo lelijk als de nacht. 

Jij met al je krentebobbels. En jij, volkorenbrood, jij ziet er maar 

vies uit. Jij met je vieze grijze pitjes huid. En jij stokbrood, lange 

pier. Je kunt niet eens in een normale broodtrommel. Blijf jij maar 

in het buitenland. Je hoort hier niet thuis. Zondags maak ik de 

dienst uit op tafel." 

Verteller: 

Alle broden worden erg boos over die verwaande kletspraat van 'puntbrood'.Maar er 

was nog iemand die iets wilde zeggen. 



Matze: 

"Ik ben het brood van het joodse volk. Ik ben niet mooi, 

kijk maar. Ik ben plat en droog en dun. De joodse 

mensen hebben mij gemaakt voor onderweg, toen ze 

weg moesten 

vluchten uit Egypte. In mij zit geen gist. Ik heb niet 

zulke gistbuikjes als jullie. Daarom bederf ik niet. 

Ik ben dun, dus kunnen de mensen van mij heel veel 

stukjes meenemen. Ik ben er altijd. 

Als mensen mij nodig hebben, dan ben ik er. Kijk maar 

eens in jullie kerk. Daar ben ik ook. Het is toch niet 

belangrijk of je mooi, lang of lekker bent? 

Je moet er gewoon zijn, als mensen je nodig hebben.  

En het geeft niet hoe." 

 

Verteller: 

"Toen werd het heel stil tussen de broden. Vooral het puntbroodje schaamde zich een 

beetje. En de andere broden zeiden: wat zijn we toch een ijdeltuiten. We zijn broden, 

dat 

moeten we niet vergeten." 

Zo zien jullie maar, broden zijn er om gebroken en gedeeld te worden. 



 


