Foto‐album
Weet je nog dat je gedoopt werd? Ik denk het niet. Je was
toen nog te klein om je dat nu nog te herinneren. Wet je
nog dat je voor het eerst naar school ging? Je weet vast
nog wel hoe leuk je verjaardag in het zwembad was. En als
je niet meer precies weet wie daarbij waren, blader je het
fotoalbum nog maar eens door. Kijk, opa en oma waren er ook bij. En blader maar eens
helemaal terug naar het begin. Daar zie je dat je gedoopt wordt door de pastoor in de kerk.
Ja, toen was je nog wel heel klein. En kijk, kampioen met de F3! Leuk is dat, zo'n fotoalbum.
Elk plaatje vertelt eigenlijk een heel verhaal.

Toen Jezus terugging naar Zijn Vader in de hemel, heeft hij
ons ook een soort fotoalbum nagelaten. Alles wat Jezus
meegemaakt heeft kun je in de bijbel lezen. Gelukkig zijn er
mensen geweest die erbij waren en die het allemaal
hebben opgeschreven. Ken je ze: Mattheüs, Lucas, Marcus
en Johannes. En van al die gebeurtenissen kun je
kleurplaten maken, of tekeningen. Dan wordt het ook een
soort fotoalbum. Heb jij niet een kinderbijbel met veel
plaatjes? Door al die verhalen kunnen we aan Jezus blijven
denken en proberen te doen zoals Hij.

Nee, Jezus verwacht niet dat je wonderen gaat doen. Wel dat je elke dag aan Jezus denkt,
met Hem praat (ja, dat is bidden) en goed bent voor iedereen. Ja, voor iedereen. Moeilijk is
dat hè?

Vlak voordat Jezus terugging naar God, zat Hij met zijn 12
apostelen aan tafel. Hij nam een stuk brood, brak het in
stukken en gaf het aan zijn 12 vrienden. En toen zei Jezus
iets wat ze nog nooit gehoord hadden: “Dit is Mijn
Lichaam. Blijf dit doen om aan Mij te denken”. Er zijn heel
wat plaatjes en schilderijen van dit Laatste Avondmaal. En
wat Jezus vroeg, dat is de kerk altijd blijven doen. Elke
zondag, elke dag is er een heilige mis in de kerk, en dan
neemt de pastoor ook brood en zegt dezelfde woorden als
Jezus. Zo blijven we niet alleen aan Jezus denken, maar zo
is Jezus vooral heel dicht bij ons.

Het brood wat je in de kerk krijgt is geen brood mee, maar Jezus zelf. Dat kun je niet zien,
maar dat geloven we wel. Jezus heeft zelf beloofd. Die hostie (dat stukje brood) ruikt als
brood en smaakt als brood, maar het is Jezus zelf. Elke
keer als je de communie in de kerk ontvangt, is Jezus bij
je. En Hij maakt je sterk om te doen zoals Hij zelf met
andere mensen omging. Ja, Jezus vergaf zelfs zijn beulen
toen Hij aan het kruis hing.

Nou, als je dat allemaal weet je denkt dan nog niet aan
Hem als je de communie krijgt, weet ik het ook niet meer.

O ja, de communie (oftewel de mis, of de eucharistie) is
één van de zeven sacramenten. Ken je de andere zes? Maar misschien is de communie wel
het mooiste sacrament. En daarom heet de zondag ‐ als we aan de allereerste communie
van de wereld denken ‐ Sacramentszondag.
Mc 14, 12‐16,22‐26
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