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14  april 2022 
 
1e lezing Ex. 12, 1 – 8; 11 - 14 
2e lezing 1 Kor. 11, 23 - 26 
Evangelie Joh. 13, 1 - 15 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Het zijn de allereenvoudigste gebaren van een maaltijd. Hij nam het brood, Hij brak het en 
Hij gaf het. Nemen, breken, geven. Heel eenvoudige handelingen van Jezus die wij tot op de 
dag van vandaag herhalen. Maar  het zijn handelingen die niet alleen een praktisch nut 
hebben. Het zijn handelingen die symbool-handelingen zijn. Brood nemen, brood breken, 
brood geven. Het brood wat Jezus nam is niet zo maar toevallig een stukje eten. Het is het 
brood waarover, ook wij nog steeds bidden: “Gezegend zijt Gij, God Heer, uit Uw handen 
hebben wij het brood ontvangen, vrucht van de aarde, werk van mensenhanden”. En 
daarmee is het brood als het ware de samenvatting van héél ons menselijk bestaan. Het 
menselijk bestaan dat wij uit Gods’ hand hebben ontvangen en dat aan ons is toevertrouwd. 
Jezus nam dit menselijk bestaan aan: ‘Vader, U heeft voor Mij een lichaam bereid; U heeft Mij 
dit vlees en bloed, dit menselijk bestaan gegeven. Ik neem dit aan, Ik neem dit helemaal aan. 
Ik krijg het niet zomaar vanzelf, Ik neem het aan, Ik ontvang het, Ik be-aam het’; “Zie Vader 
Ik kom om Uw wil te doen”. Het nemen van het brood is veel meer dan alleen het 
vastpakken. Het nemen van het brood is een heel bestaan aannemen, het is de beaming van 
Zijn Mens-Zijn, Zijn Menswording. Zijn hier en nu -  mens-Zijn, op deze plaats, in deze tijd, 
op de avond voor Zijn lijden, onder Pontius Pilatus, - uitgeleverd. Hij aanvaardt Zijn bestaan 
ten volle. 
  
Hij nam het brood en Hij brak het. Hij geeft Zijn leven prijs, Hij houdt er niet aan vast, Hij 
klampt zich er niet aan vast, Hij laat het openbreken. Hij laat het door de ijver voor Gods’ 
Huis verteren. Hij neemt het helemaal aan en zodanig dat Hij het helemaal omvormt tot 
Zichzelf en Hij is het Zelf -  Hij geeft Zichzelf. Hij nam het brood brak het en geeft het aan 
Zijn leerlingen, Hij geeft Zijn leven tot losprijs voor velen. ‘Niemand neemt Mij het leven 
maar Ik geef het uit Mijzelf’. In die drie allereenvoudigste handelingen is als het ware heel 
Jezus’ mysterie samengevat. Zijn Menswording, Zijn dood uit liefde voor ons, om ìn ons te 
leven, om ons bestaan om te vormen tot Zijn bestaan. 
  
En dan is er nog een woord wat in àlle verhalen van het Laatste Avondmaal, wat in àlle 
verhalen van de broodvermenigvuldiging, wat in iedere Heilige Eucharistie opnieuw 
genoemd wordt. Behalve:  Hij nam, Hij brak en Hij gaf, staat er ook: ‘na gedankt te hebben’. 
Na Zijn dankzegging en in dankzegging. In dankzegging neemt Hij het brood, Hij dankt Zijn 
Vader voor Zijn bestaan, Hij dankt Zijn Vader voor dit moment, Hij dankt Zijn Vader voor 
alles wat Hij gaat doen voor ons, Hij dankt Zijn Vader zelfs bij voorbaat voor de Verrijzenis, 
waardoor Hij voor heel de mensheid het levende Brood kan zijn. Hij nam het brood onder 
dankzegging en Hij brak het brood onder dankzegging. Hij brak het brood, Hij geeft Zijn 
leven uit dankzegging, het is één groot dankoffer wat Hij brengt en Hij geeft het aan Zijn 
leerlingen onder dankzegging. “Dank U Vader dat U mij geeft als Brood van het Eeuwige 



leven aan deze mensen, aan deze Twaalf en na hen aan àlle anderen ontelbaren die door hen 
dit Brood van Eeuwig leven zullen ontvangen”.  
 
En toch is er nog een woord, een laatste woord dat ook in àlle verhalen terugkomt. Hij nam 
na gedankt te hebben, Hij brak en Hij gaf en Hij zei: “neemt dit brood, neemt en eet, neemt 
en drinkt”. En dat woordje ‘neemt’ is hetzelfde woordje ‘neemt’ als waarmee Hij begon; Hij 
nam het brood,  en nu vraagt Hij ook aan ons dit brood, dat Hijzelf is, te nemen, te 
aanvaarden, te omhelzen, te be-amen. Te be-amen dat Hij vandaag tot ons komt en van ons 
hetzelfde verwacht; te nemen, te breken, te eten, te geven aan allen. Het is niet afgelopen met 
“Hij nam, Hij brak en gaf”; het gaat door, ook wij worden uitgenodigd en ons wordt het zelfs 
opgedragen, te nemen, te breken, te geven. Het is hetzelfde waarmee het Evangelie eindigde: 
“Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan hebt”. Amen 


