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Sacramentsdag 2018: Het verhaal van de broodjes.
Er is een mand met broodjes (croissantje, peperkoek,
wittebroodje, bruine boterham, krentenbol, matse)
Het croissantje zegt:
“ Ik heb jullie al een tijdje naar jullie zitten kijken,
En jullie zijn eigenlijk allemaal heel erg raar.
Jullie zijn heel anders dan ik.
Ik ben een heel sjiek broodje, want ik kom uit een ver land:
Frankrijk.
Ik ben een broodje voor de zondag,
Mensen eten mij al er iets bijzonders is.
Bijvoorbeeld ’s zondags als ze uitslapen.
Ik word speciaal in de over goudbruin gebakken.
Ja ik ben echt bijzonder
Peperkoek: Jij bent helemaal bruin, wat raar!
Je bent niet eens een echt broodje.
Jou moeten ze zelfs afsnijden van de andere koek.
Jij bent dus helemaal niet bijzonder.
Bruine boterham:
Jij bent ook maar saai.
Van jou zitten er wel 30 bij elkaar in een plastic zak.
Mensen kopen croissantjes tenminste met 1 of 2 in een zakje
Dat is wel wat anders dan 30 bij elkaar.
En jij Wittebroodje: je ziet maar wit.
Je hebt geen mooie kleur
Jij bent een saai, bollig broodje.
Helemaal niet zo slank zo mooi gevormd als ik.
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Matze, jij bent plat zeg!
Je bent helemaal niet zo mooi gebakken als ik.
Je bent hartstikke dun. Dat is toch geen gezicht?
Jou eten ze helemaal niet veel.
Krentenbol, wat heb jij een rare vlekken en spikkels!
Het zijn niet eens mooie vlekken. Ze zijn donker en lelijk.
”Wat zie jij er toch raar uit met die plekken overal op je
buitenkant”.
Alle broodjes zijn er stil van. Heeft het croissantje dan gelijk?
Zijn ze echt allemaal lelijk en raar? Wat moeten ze nu doen?
Dan zegt de peperkoek:
Je hebt wel verteld over mij, maar aan mij zelf heb je helemaal
niets gevraagd :
Dus stil, sssst! Nou moet jij maar eens luisteren naar mijn
verhaal!
Ik ben bruin, maar ik ben wel bijzonder,
De mensen eten mij ’s morgens als keuze bij het ontbijt.
Ik smaak heel anders dan de andere broodjes.
Ik ben goed voor de buik.
Het bruine brood zegt:
Je hebt ook mij helemaal niets gevraagd: Nou moet jij eens
naar mij luisteren
Ik word gegeten door heel veel mensen,
Als mensen mij eten, worden ze heel gezond.
Daarom wordt ik ook zo veel gegeten.
Dat maakt mij juist bijzonder.
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Het witte broodje zegt:
Je hebt mij ook helemaal niets gevraagd:
Nou moet jij maar eens luisteren naar mijn verhaal!
Ik ben heel bijzonder, want mensen eten mij juist als er feest
is: bijv. als mensen jarig zijn of trouwen. Ook eten mensen mij
bij droevige momenten.
Bijv. als iemand dood is. Dus ik ben ook heel bijzonder.
De krentenbol zegt:
Je hebt mij ook helemaal niets gevraagd:
Nou moet jij maar eens luisteren naar mijn verhaal.
Ik ben heel bijzonder, want ik heb wel plekken op mijn
buitenkant,
maar dat zijn de krenten en de lekkere nootjes in mij.
Die zijn heel gezond voor de mensen.
De Matze zegt:
Je hebt mij ook helemaal niets gevraagd:
Stil: Nou moet jij eens luisteren naar mijn verhaal.
Ik ben dun, dus mij kun je makkelijk meenemen.
Als mensen snel weg moeten,
kunnen ze mij makkelijk en snel meenemen in hun reistas.
Ik bederf niet zo gauw. Mij kun je na een hele lange tijd nog
opeten..
En ken je Jezus? Jezus vindt mij ook belangrijk.
Jezus heeft mij vroeger in stukjes gebroken om te delen met
andere mensen.
Ik ben brood om te delen.
Ik ben het brood dat laat zien dat alle mensen bij elkaar horen.
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