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SAMEN VIEREN

In 2003 hebben wij besloten, dat ook de kinderen van de belijdende
leden mee mogen doen met de viering van het Heilig Avondmaal. 
In het voorjaar van 2005 hebben we een enquête gehouden om te
peilen hoe er gedacht wordt over dit onderwerp. Over de uitslag is
op de KAZ en de wijkraden gesproken en de gemeente heeft er
kennis van kunnen nemen via Het Kompas. Hoewel er een aantal
jaren geleden een uitvoerig rapport is verspreid over de verschillen-
de aspecten van de gezinsviering, leek het ons goed om toch nog
eens in te gaan op een aantal vragen, die bij verschillenden van u
leven en om nog eens uit te leggen hoe wij hier in Nijkerk het
Avondmaal vieren. Wij zijn ons bewust dat wij met dit schrijven niet
volledig kunnen zijn. In gesprekken en/of wijkavonden kan hier
alleszins over doorgesproken worden. Wij hopen dat deze bijdrage
voor meer inzicht en begrip zorgt, zodat wij in toenemende verbon-
denheid met elkaar de gemeenschap kunnen vieren met de Here
Jezus in de tekenen van brood en wijn.

Wat zegt de Bijbel?
Op de vraag of gezinsviering wel of niet beantwoordt aan de Bijbel,
krijgen we geen duidelijk antwoord. Wij kunnen er hooguit een aantal
dingen over zeggen. In de eerste plaats dat nergens uitdrukkelijk
vermeld staat dat kinderen het Avondmaal mee vierden. Maar als wij
om die reden kinderen niet mee laten doen, zouden we ook vrouwen
moeten uitsluiten, want Jezus heeft het Avondmaal ingesteld met
zijn (mannelijke) discipelen. 
Of daar vrouwen bij aanwezig waren, wordt niet verteld.
Het is beter om van de hoofdlijnen uit te gaan, die ons vanuit de
Bijbel worden aangereikt. Dan ontdek je dat de eerste vieringen
gekoppeld waren aan echte maaltijden. 
Het is dus heel logisch dat daarbij hele gezinnen aanwezig waren.
Wij kunnen ook denken aan het verband met de joodse Pesach-
maaltijd. Dit verband wordt door Jezus zelf ook aangegeven. 
Bij deze maaltijd horen de kinderen erbij en hebben ze zelfs een
belangrijke rol.
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Historische wortels

In de vroegchristelijke kerk werd vaak de naam “Eucharistie”
gebruikt voor het Avondmaal. Dat betekende dankzegging of lofprij-
zing. Vaak was het onderdeel van een gewone maaltijd in huiselijke
kring. Wordt in de eerste gemeenten het Avondmaal door velen
gevierd, in de Middeleeuwen loopt de deelname aan het Avondmaal
terug. Het strijdpunt wordt wat er nu eigenlijk gebeurt bij de viering.
Worden brood en wijn werkelijk lichaam en bloed van Christus? 
Het Avondmaal wordt steeds meer iets om naar te kijken. 
De Reformatoren zijn van mening dat het
Avondmaal vaak gevierd moet worden. 
Luther schreef: 
“Christus heeft het Avondmaal niet ingesteld
om naar te kijken. Hij heeft het zijn christenen
geboden om het te eten en te drinken en Hem
te gedenken.” 
Calvijn pleitte voor deelname van kinderen
vanaf tien jaar. Luther spreekt over deelname
vanaf zeven tot tien jaar. Na de Reformatie
komt er een periode in ons land, dat mensen
opnieuw menen dat ze niet kunnen en mogen
deelnemen aan het Avondmaal. Alle aandacht
richt zich op de christen die waardig moet zijn
om het Avondmaal te vieren. In deze periode
die in de kerkgeschiedenis wordt aangeduid als
de “Nadere Reformatie”, valt de eerste vraag
uit de catechismus helemaal weg. Velen zijn
ervan overtuigd, dat het aantal mensen dat behouden zal worden,
zeer klein is. Het Avondmaal wordt er bepaald niet vreugdevol van.

In de 19e eeuw gaat men weer meer kijken naar de rol van het
Avondmaal in de vroegchristelijke kerk. 
In vrijzinnig hervormde kring ontstaat de gewoonte om het
Avondmaal te vieren op de Goede Vrijdag. Later wordt deze gewoonte
overgenomen door orthodoxe hervormde kerken.
In de 20e eeuw komt de oecumenische bezinning op gang. 
De afstand tussen Rome en de Reformatie wordt kleiner. 
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In deze tijd gaan steeds meer kerken er toe over om het Avondmaal
op Witte Donderdag te vieren als het meest geëigende moment
daarvoor. Het is immers de avond waarop Jezus zelf het brood brak
en de beker rond liet gaan.
In de jaren zestig komt in vrijgemaakt gereformeerde kring de vraag
op of kinderen niet mee mogen doen aan de viering van het
Avondmaal. Het lijkt een logische stap binnen de verbondsgedachte.
Als ook de kinderen van de gelovigen gedoopt mogen worden en
opgenomen worden in het verbond, waarom mogen zij dan niet mee
doen aan de Maaltijd?

Voor en tegen

Zoals uit bovenstaande opmerking blijkt, zegt een voorstander: “Als
de kinderen van de gelovigen gedoopt mogen / moeten worden en
daarmee opgenomen worden in het verbond, waarom zouden zij niet
mee mogen doen aan het Avondmaal?” Hiertegenover kan opge-
merkt worden: 

“Het Avondmaal vraagt een sterke bewuste beleving, een mondig
zijn. De doop is allereerst een teken en zegel van Gods beloften.” 

Zo kunnen ook verschillende opmerkingen gemaakt worden over het
doen van belijdenis gekoppeld aan de viering van het Avondmaal:
“Het behoren bij het lichaam van Christus door de doop, is beslissend.
Het geloofsantwoord in de vorm van “de openbare belijdenis des
geloofs” is van tweede orde. Hiertegenover kan opgemerkt worden: 
“De bewuste aanvaarding van Christus als Heer en Verlosser 
is noodzakelijk voor de viering.” 
Meerdere argumenten voor en tegen zijn te noemen. 
Uit de enquête in onze gemeente is uitgekomen, dat 16 % tegen het
toelaten van kinderen aan het avondmaal is. Dat 15 % het liever
niet wil. Dat 17% niet voor is en niet tegen. En 9% heeft niets inge-
vuld. En 43 % is er zonder meer voor. 

Alleen al uit deze cijfers blijkt al dat er heel verschillend gedacht
wordt binnen onze gemeente en het moeilijk is het iedereen naar de
zin te maken.
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Zowel de voorstanders als tegenstanders laten zien, dat zij serieus
met het geloof en het Woord van God bezig willen zijn en dat zij
daarnaar willen luisteren.

Vragen de kinderen er zelf om?

Het is een misverstand te denken, dat de
vraag voor gezinsviering alleen vanuit de
kinderen naar voren komt. 
Kinderen denken in dit verband vaak niet
anders dan hun ouders. Waar het om gaat
is dat mensen, ouders maar ook anderen,
het de moeite waard vinden als hele
gemeente Avondmaal te vieren. Niemand
wordt buitengesloten. 
Het gaat er niet alleen om of je het
verstandelijk kunt begrijpen, maar of je
mee wilt vieren en dat wilt ervaren als iets goeds. En dat kunnen
ook jonge kinderen soms heel goed.

Jezelf een oordeel eten en drinken

Paulus schrijft: 
“Wie op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren 
drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. 
Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke
uit de beker. Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen

oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.” (1 Corinthe 11:27). 

Deze woorden van de apostel hebben tot veel misverstanden geleid
en mensen afgehouden van de maaltijd van de Heer.
In Corinthe was het gebruikelijk dat ieder die iets kon missen 
voedsel en drinken meenam om het te delen met de behoeftigen.
Voorafgaande aan de viering van het Avondmaal werd doorgaans
een Agapèviering (= liefdemaaltijd) gehouden waarbij het meege-
brachte werd gedeeld. Er waren echter mensen en met name rijken
die zich aan deze liefdemaaltijd  zo tegoed deden aan het meege-
brachte dat er voor de behoeftigen niet voldoende was. 
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Bovendien hadden ze zoveel wijn genuttigd dat zij beschonken deel-
namen aan het Avondmaal. De apostel is hevig verontwaardigd over
deze misstanden. Hij dringt er bij deze mensen op aan om niet deel
te nemen aan de maaltijd van de Heer omdat zij niet meer onder-
scheiden vanwege hun dronkenschap waar het bij deze viering op
aan komt. Paulus waarschuwt in zijn brief dus niet kinderen maar
volwassenen, die door hun kennelijke staat en houding de maaltijd
van de Heer ontwijden.

Verlies je bij gezinsviering niet het plechtige karakter?

Met een gezinsviering krijgt de viering van het Avondmaal een ander
accent. Het is goed om daarbij bepaalde ontwikkelingen uit het
verleden voor ogen te houden. Zoals wij Avondmaal vieren, zo is het
niet altijd geweest. Van een wekelijkse viering werd het langzaam
beperkt tot vier of zes keer per jaar. De voorbereiding werd steeds
belangrijker. Als iets niet goed was mocht je geen Avondmaal vieren. 
De serieuze, plechtige kant kreeg steeds meer aandacht. 
En die kant hoort er zeker ook bij! 
Het is niet zomaar iets wat wij doen! 
Maar in het geloof horen vreugde en ernst bij elkaar. 
Zijn we nu juist die vreugde niet teveel kwijt geraakt? 

In Handelingen 2:46 staat:

“En zij gebruikten hun maaltijd met blijdschap en 
eenvoud des harten.”

Kunnen kinderen zomaar meedoen en onder welke
verantwoordelijkheid doen ze mee?

Het Avondmaal is heilig. Het is goed als kinderen iets van voorberei-
ding krijgen, zodat ze weten dat het bijzonder is en zodat ze kunnen
aanvoelen, waar het om gaat.
Vooral de ouders zullen hierin een belangrijke rol moeten spelen. De
laatste jaren is er materiaal ontwikkeld als hulp bij de voorbereiding
van kinderen en hun ouders. 
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Het meedoen aan het avondmaal van de kinderen gebeurt te allen
tijde onder verantwoordelijkheid van hun ouders. 
Dit is dus niet de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
De kerkenraad geeft alleen toestemming dat ouders met hun
kinderen aan het Avondmaal mogen deelnemen. 
Het is beslist geen moeten. Het is een “mogen.”
Kinderen die volwassen worden, vallen niet meer onder de
verantwoordelijkheid van hun ouders. 
Zij zullen zelf een keuze moeten maken. 
Willen zij meedoen met het Avondmaal, dan zullen zij ook Openbare
Geloofsbelijdenis moeten doen.

Belijdenis doen blijft

Was het een lange tijd zo, dat jongeren haast vanzelf met een groep
leeftijdsgenoten belijdenis deden, tegenwoordig gaat dat vaak niet
meer zo. 
Wie er nu voor kiest om belijdenis te
doen, doet dat vaak heel bewust.

Als gevraagd wordt naar de motivatie
van jongeren om belijdenis te doen,
wordt meedoen aan het Avondmaal 
wel genoemd maar zeker niet als
belangrijkste reden. 

Veel meer gaat het hun om:
“het ja-zeggen tegen God” 
of “om de belofte van de ouders bij de
doop nu zelf over te nemen” of 
“het willen leven als gelovige”.

Als je dat beluistert, blijft het altijd
goed om één keer in je leven een
moment te hebben dat je dit in het
midden van de gemeente uitspreekt.
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Hoe gaat het nu verder?

In de enquête gaf 70% aan dat de voorbereiding van de kinderen op
het vieren van het Avondmaal vooral een taak is van de ouders.
Maar ook de kerk kan en wil de ouders ondersteunen. 
Zo willen wij één keer per jaar een dienst organiseren waarin expli-
ciet de betekenis van het avondmaal wordt uitgelegd voor kinderen
en hun ouders. 
Dit zal het ene jaar in de Kruiskerk gebeuren en het jaar erop in de
Goede Herderkerk. Op het kerkelijk bureau en in de kerk kunnen
ouders materiaal halen dat zij kunnen gebruiken met hun kinderen
als voorbereiding op een viering. 
Als wij het Avondmaal vieren zal in de morgendiensten vaak ook
aandacht worden besteed aan de kinderen. 
De avonddiensten zijn meestal / vooral gericht op volwassenen.

* * * 
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HOE VIEREN WIJ HET AVONDMAAL IN ONZE KERK?

De Bijbel geeft niet aan hoe wij precies het Avondmaal moeten
vieren. Wel moeten de samenkomsten van de gemeente betamelijk
en in goede orde plaats vinden (1 Kor. 14:40). 

De eerste christenen vierden het waarschijnlijk tijdens de gewone
maaltijd in hun huiskamers. Toen de gemeenten groeiden en er ker-
ken werden gebouwd, veranderde als vanzelf ook de vorm. Diakenen
werden verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de viering
van het Avondmaal. 
En zo is dat ook in Nijkerk. De diaconie maakt via het kerkblad
bekend wanneer en hoe het Avondmaal gevierd wordt. Ook geven zij
een bestemming aan de extra Avondmaalscollecte.
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Viering in de bank

De meest gebruikelijke vorm in onze morgendiensten is dat mensen
op hun eigen stoel of bank mogen blijven zitten tijdens de
Avondmaalsviering. Dit wordt ook wel de Friese methode genoemd.
Dit houdt in dat de schalen met brood en de bekers met wijn en
druivensap door de diakenen worden rondgedeeld. 
Zij beginnen van achter in de kerk en gaan zo rij na rij naar voren.
De predikant geeft aan of het brood vastgehouden moet worden tot
iedereen het heeft of dat mensen het brood mogen eten zodra ze
het van de schaal hebben genomen. 
Per jaar zijn in onze beide kerken twee avonddiensten, waarin wij
het Avondmaal vieren op deze manier. 

Viering aan tafel

Deze vieringen zijn in wezen het oudst. En deze vorm was ook
eeuwenlang gebruikelijk in de protestantse kerken. 
De mensen worden uitgenodigd om vóór in de kerk aan een tafel te
gaan zitten om brood en wijn te ontvangen. Omdat er niet genoeg
plaats was, moesten mensen vaak lang wachten voordat zij aan de
beurt waren. De diensten duurden hierdoor vaak erg lang vooral in
de grote kerken. Om die reden hebben veel kerken in de jaren 60
van de vorige eeuw de bankviering ingevoerd. Één keer per jaar
wordt in beide kerkgebouwen in een avonddienst een tafelviering
gehouden. 
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Lopende viering

Omdat mensen de bankviering te passief en te onpersoonlijk vinden
en de tafelviering te lang vinden duren, kwam de wens op naar
lopende vieringen. 
Dit houdt in dat mensen uitgenodigd worden om naar voren te
komen om uit de hand van de predikant of een gemeentelid het
brood en de beker met wijn of druivensap te ontvangen.
Eén keer per jaar wordt in beide kerkgebouwen in een avonddienst
een lopende viering gehouden. 

Kringviering

Deze manier van vieren heeft in onze kerk voor het eerst plaats
gevonden op Witte Donderdag. De mensen worden uitgenodigd om
in een kring te gaan staan rondom de Avondmaalstafel en geven aan
elkaar brood en wijn door.

Glutenvrij brood en druivensap

Op de schalen liggen ook stukjes brood verpakt in folie. 
Dit is brood, speciaal bestemd voor de mensen, die een glutenvrij
dieet hebben. 
Mensen mogen kiezen of zij wijn of druivensap willen drinken. 
De eerste beker, die rondgaat of aangereikt wordt, is gevuld met
wijn en de tweede met druivensap.

* * *



Gemeenteleden,
Met deze brochure hopen wij een steentje te hebben bijgedragen
aan onze gezamenlijke christenreis, die nogal eens met zoeken en
tasten gepaard gaat. En wij hopen dat over dit onderwerp nog vaak
goede opbouwende gesprekken mogen plaatsvinden en wij het heil,
dat in Jezus Christus tot ons kwam, op een fijne wijze met elkaar
kunnen blijven vieren. 

Als mensen blijven wij verschillend en daar is niets mis mee. 
In deze veelkleurigheid wordt juist in de kerk een mooi geheel
zichtbaar. Althans dat is de bedoeling. 
Daarom spreekt de KAZ de wens uit dat we zo SAMEN in brood en
wijn als feestgangers het Avondmaal op hernieuwde wijze gaan
vieren. 
Met oog en hart voor elkaar en in verbondenheid met onze Heer. 
Dat het ons allen een duw in de rug mag geven om als blijde
christenen verder te gaan.

April 2006.
De Kerkenraad Algemene Zaken.
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DE TAFEL VAN SAMEN

De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten 
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
’t Geheim van het leven wordt zomaar verstrekt.

Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood.
Dit brood houdt ons in leven.
Door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood,
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.

van Hanna Lam
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Een boekje voor de kinderen

om in het gezin dagelijks 

even stil te staan 

bij elke  Avondmaalsviering.
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ZONDAG

Verbonden met God

Je bent niet alleen op de wereld. Je hoort bij andere mensen. 
Je kunt ook zeggen: je bent verbonden met anderen. 
De liefde die je voor elkaar voelt maakt dat je bij elkaar hoort. Misschien
voel je je wel eens alleen en bang?  Dan is het fijn als iemand zijn arm om
je heen slaat en zegt: “Je bent niet alleen, 
ik ben er toch?”  Maar je hoort niet alleen bij andere mensen. 
Je hoort ook bij God. Je bent een kind van God. Wanneer iemand gedoopt
wordt zegt God eigenlijk: “Jij hoort er bij, jij hoort bij Mij.”
Wanneer we thuis met elkaar eten, voelen we dat we bij elkaar horen.
Wanneer we volgende week zondag met elkaar in de kerk een stukje brood
eten en een slokje druivensap of wijn drinken, dan voelen we 
ons samen verbonden met God en met elkaar. 

Om te bidden: 

Wij danken U, Heer onze God, 
dat U zich met ons verbonden 
hebt. Wij zijn uw kinderen, 
U bent onze God. Dank u voor het eten 
en drinken dat wij iedere dag weer krijgen. 
Help ons om altijd met U verbonden te blijven. 
Amen. 
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MAANDAG

Om voor te lezen: 
Een verhaal zoals ze vroeger in Korinte het avondmaal beleefden. 

Iedereen is welkom
Korinte was vroeger een grote stad in Griekenland. Een stad met een
haven. Daar kwamen schepen naartoe uit allerlei landen, zoals Egypte,
Italië en Azië. Ze brachten graan, lappen stof om kleren van te maken,
noem maar op. Veel mensen uit Korinte verdienden dan ook hun geld in de
haven. Ze kochten de spullen die de boten brachten en verkochten die dan
weer aan iedereen die ze maar hebben wilde. Ze waren er rijk van gewor-
den. Maar niet alle mensen waren rijk. Er zijn ook veel armen en slaven die
hard moeten werken voor hun brood. 
In Korinte was ook een kleine christelijke gemeente. 
Ze hadden nog geen kerkgebouw.  Ze kwamen bij elkaar bij een van de
mensen thuis die een groot huis hadden.  Dan konden ze met elkaar eten,
zingen, bidden, uit de Bijbel lezen en vertellen en erover leren. 
De meeste mensen van de gemeente waren arm en konden geen mensen
thuis ontvangen. Ook waren er slaven lid van de gemeente. Zij mochten
alleen naar de bijeenkomsten komen als hun baas dat goed vond. Zullen we
eens gaan kijken hoe het er bij die mensen in de gemeente er aan toe
gaat? Vanavond komen ze bij Stefanus en Anna. Hun huis is gebouwd tegen
een helling; vanuit hun huis kijk je over de stad. Het is een groot huis met
een binnenplaats vol bomen en planten. 
Er is een speciale kamer waar een lange tafel staat, waar iedereen van de
gemeente kan zitten. De eerste mensen zijn al binnengekomen. 
Ze brengen van alles mee voor het eten: brood, schapenkaas, koude gebak-
ken vis, tomaten, eieren en olijven. 
Er staat ook een karaf rode wijn.  Anna zet alles op tafel neer, het ziet er
feestelijk uit.  Opeens komt Sabina, de jongste dochter, binnenhollen.
“Papa, het is gewoon niet eerlijk!” 
Ze stampt met haar voet op de vloer. 
“Vertel nu eens rustig wat er aan de hand is”, zegt Stefanus tegen zijn
dochter. “Wat is niet eerlijk?” 
“Nou, Alex heeft gezegd dat Theseus vanavond niet mee mag eten, omdat
hij hij niets voor het eten meegenomen heeft. 
Maar Theseus kan dat helemaal niet betalen. 
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U had toch gezegd dat ze allemaal mochten komen. 
Waarom mag Theseus er dan niet in. Hij heeft natuurlijk ook honger. Dan
moeten we hem juist toch laten mee eten.” 
“Waar is Theseus”, vraag Stefanus. “Hij staat beneden bij de deur te
wachten”, zegt Sabina, “hij durft niet meer naar binnen.” 
“Natuurlijk, mag hij binnen komen”, zegt Stefanus. 
“Weet je zeker dat Alex hem niet binnen wil laten? 

Weet je wat, ik ga wel even kijken wat er aan de hand is.
”Sabina kijkt al weer een stuk blijer, het zou niet eerlijk zijn als Theseus,
die altijd bij hen in huis is, nu niet zou mogen mee eten. 
Als Stefanus met Theseus boven komt, ziet Stefanus dat sommige gasten
al begonnen zijn met eten. “Hé, dat was niet afgesproken. 
We zouden op elkaar wachten tot iedereen er is.  Zoals jullie weten komen
de slaven altijd wat later. Ze mogen niet eerder weg van hun baas.” De
mensen houden snel op met eten. 

Als iedereen er is, dankt Stefanus hardop voor het eten. 
Dan pakt hij de beker met wijn en zegt: “Wij danken U, Heer voor de wijn.
Als wij de wijn drinken dan weten we dat het feest is, want Jezus Uw
Zoon is bij ons.”  Dan pakt hij het brood en zegt: 
“Wij danken U voor het brood dat we breken en delen. 
Wij bidden U dat we een met alle mensen uw feestmaaltijd zullen vieren.”
Dan breekt hij steeds een stukje van het brood en deel het uit. De mensen
van de gemeente vinden het nog steeds fijn deze woorden te horen, ook al
horen ze het iedere avond en kennen ze het al uit hun hoofd.  Ze merken
het steeds weer: als ze samen de Maaltijd van de Heer vieren, is het net
alsof Jezus bij hun aan tafel zit.  En het lijkt net alsof niet Stefanus en
Anna hen uitgenodigd hebben, maar Jezus zelf hen aan tafel heeft
gevraagd. 
Daarna gaan ze eten. Voor sommigen is het
de eerste maaltijd van die dag en ze laten
het zich dan ook goed smaken.
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DINSDAG

Instelling van het Avondmaal

Samen uit de Bijbel lezen: Mattheüs 26: 26–29

Ook Jezus vierde Pesach, het paasfeest, met zijn discipelen. 
Zij vierden ook dat God nu nog armen helpt en mensen wil bevrijden. 
Juist dat had Jezus laten zien in zijn leven. Hij had zonden vergeven,
zieken beter gemaakt en de boodschap van de bevrijding verteld. 
Maar de mensen hadden Hem dat niet altijd in dank afgenomen. 
Vooral veel leiders van het volk hadden kritiek op Jezus. Ze wilden hem
zelfs doden als ze de kans kregen. Toen Jezus en zijn discipelen voor de
laatste keer het Pesach vierden, zei Hij bij het breken van het brood: “Dit
is mijn lichaam.” 
Toen Hij de wijn inschonk zei Hij: “Dit is mijn bloed”. 
Zijn leerlingen begrepen wat Hij bedoelde: 
Ik zal mijn leven geven zodat jullie voor altijd worden bevrijd. 
Nog diezelfde nacht is Jezus gevangen genomen en gekruisigd. 
Na drie dagen heeft God Hem opgewekt. 
Zoals een graankorrel moet sterven in de aarde om nieuwe korrels te
krijgen, zo stierf Jezus voor ons. 
Eigenlijk mooi dat we daaraan mogen denken als we samen avondmaal vieren
en samen mogen meebouwen aan een betere wereld. 



20

WOENSDAG

Samen een vlechtbrood maken.

Bij het avondmaal gebruiken we brood. Een vlechtbrood wordt door de joden op
vrijdagavond gegeten bij de sabbatmaaltijd. 
Ze noemen het ‘challa’. Je kunt het zelf maken. 
Lees voor je begint het recept eerst een keer helemaal door.

Wat heb je nodig:

Voor het deeg: Hulpmiddelen:
- 500 gram tarwebloem - een beslagkom
- 2,75 dl. lauwwarme melk - een spatel
- 1/2 eetlepel gist - een theedoek
- 50 gr. harde boter - houten pollepel met gat 
- 1 eidooier

Eerst doe je het meel in de beslagkom (houd een paar lepels meel achter, 
want die heb je straks bij het kneden nodig). Je maakt een kuiltje in het midden.
Los de gist op in de melk en giet dit in het kuiltje. Dan pak je de pollepel en roer je
vanuit het midden met wat water het meel tot een slap deegje. Daarna snijd je de
boter in heel dunne plakjes en die leg je op het deeg. Strooi dan het zout op de
boter. Dat laat je ongeveer een kwartiertje staan, totdat je blaasjes ziet. De boter
is nu zacht geworden en dan leg je er de eierdooier op. Nu alles met de pollepel van
het midden uit roeren totdat je een stevig deeg hebt (het kleeft nog wel). 
Strooi de helft van het meel dat je nog over hebt op het aanrecht en schep met
een spatel het deeg erop. Dan strooi je er nog wat meel op en je kneedt het deeg
totdat het als elastiek aanvoelt en niet meer aan je handen kleeft. Doe de deegbal
in de kom en leg er een vochtige doek overheen. 
Het deeg moet ongeveer 1 of 2 uur rijzen, totdat het twee keer zoveel is. 
Dan verdeel je het deeg in drie stukken en je rolt ieder stuk uit tot het een lange
slang wordt van ongeveer 3 cm dik. 
Daarvan maak je een mooie vlecht. Leg de vlecht op een bakplaat en laat hem nog
20 minuten rijzen. Dan strijk je er wat melk over. 
De bakplaat op de onderste richel van de voorverwarmde oven schuiven en 
het brood in 30 minuten bakken, eerst 15 minuten 225 graden en dan nog 
15 minuten op 200 graden Celsius.
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DONDERDAG

Lees samen uit de Bijbel: Psalm 118: 1-4 en 19-29

In deze Psalm worden best moeilijke woorden gebruikt. 
Maar het klinkt allemaal wel erg feestelijk. Als we thuis eten, dan danken
we God voor het eten. Zo is het ook als wij in de kerk de maaltijd van de
Heer vieren. Dan danken we God voor alle goede dingen die Hij heeft
gedaan en nog doet.  En vooral danken en prijzen we God voor Jezus. Want
bij het avondmaal gedenken we wat God deed door Jezus. Gedenken bete-
kent: iets wat vroeger gebeurde zo beleven, dat je er wat aan hebt voor
het leven van vandaag. Wij gedenken hoe Jezus zijn leven gaf voor de
wereld en voor ons. Zondag worden we uitgenodigd om het avondmaal te
vieren. We gaan eerst God loven en danken. Daarna lezen we hoe Jezus
zelf het eerste avondmaal heeft gevierd. Tussendoor zingen we natuurlijk.
Nu breekt de dominee het brood en hij schenkt de wijn in. Dan proeven we
samen dat God met ons op weg is. Daarom gaan we niet naar huis voordat
we een lied hebben gezongen, een lied om God te danken en te loven. 
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VRIJDAG

Om te lezen of om te zingen: 

Samen Spelen (Uit: ‘Alles wordt Nieuw’)

Kijk eens om je heen, Kijk eens om je heen,
Kijk eens om je heen, Kijk eens om je heen, 
Geef elkaar een hand, Wij zijn in de wereld
Je bent niet alleen. Niet alleen.
Want wij moeten samen delen, God kent ieder kind bij name, 
Samen zingen samen spelen, Zeg maar je en zeg maar amen. 
Ook al zijn wij nog maar klein; Ook al zijn we nog maar klein. 
Samen spelen is pas fijn. God wil onze Vader zijn. 

Om te bidden: 

Wij danken U, Heer, onze God, 
dat wij genoeg hebben om te kunnen delen. 
Dank U dat U ons feestdagen geeft om samen te vieren. 
Dank U dat het elke zondag feest is 
en dat wij het avondmaal komende zondag mogen vieren. Amen.
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ZATERDAG

Morgen vieren we samen het Avondmaal. 
Door samen brood te eten en samen druivensap of wijn te 
drinken voelen we nog meer dat we bij God mogen horen. 
We zijn allemaal bij Hem welkom!

Om samen te bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd;

Uw koninkrijk kome;

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 

Amen.




