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Bij de avondmaalsviering lieten we ons inspireren door wat Lukas schrijft over de gemeente van Jeruzalem, Hand.2:46. 
We zongen Psalm 116:1,6,8, 118:1,9, Gezang 119:2,3,4, 318:1,2,5,7,9,10, EL 206, 357:1,4,5 , 372 en 478. 

 
In de grote Gereformeerde Kerk van Kampen werd het avondmaal wel verdeeld over dertien tafels. De viering duurde 
dan zo lang, dat de eerste avondmaalsgangers maar alvast naar huis gingen. 
Deden ze het in de hard groeiende gemeente van Jeruzalem ook zo? 
Hoewel die gemeente geen blauwdruk geeft voor de onze, kunnen we er wel van leren. Een paar dingen zelfs. 
 
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun 
maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. (Hand.2:46) 
 
Thuis 
Zo loste Jeruzalem dat dus op. Geen massale vieringen, maar gewoon thuis. Voor de jonge gemeente was dat trouwens 
voortborduren op een duizendjarige traditie. Het pesachmaal werd ook thuis gevierd. 
Dat geeft aan de viering vanzelf iets huiselijks. De huisvader speelt een spel van vraag en antwoord en van verstoppen 
en vinden. Zo wordt de bevrijding gevierd. 
Iets van dit speelse zien we bij de maaltijd die Jezus hield met zijn discipelen. Er viel geen ongemakkelijke stilte, maar er 
werd druk gesproken. Johannes heeft er vijf hoofdstukken voor nodig om er verslag van te kunnen doen (13-17)! 
De sfeer was weliswaar beladen - een ruzie, een verrader, maar vooral: Jezus moet nog sterven. 
Maar het laatste is de lofzang. Ze zongen de blijmakende en hoopgevende Hallelpsalmen 113-118. 
 
Vol vreugde 
En dat laatste heeft de gemeente van Jeruzalem opgepakt: vol vreugde (anderen vertalen: jubel, vreugdegejuich). 
Er wordt niet meer geweend, want… er is gestorven! Het is volbracht! 
Waar Bachs Matteus-Passion eindigt met ‘Wir setzen uns in Tränen nieder‘, jubelt de gemeente: ´Zijn goedheid duurt in 
eeuwigheid!´ De Psalm die Jezus zelfs al zong vóórdat Hij stierf. 
 
Eensgezind 
De maaltijd is bij uitstek een gelegenheid om het samenzijn te ervaren. Een leermoment voor ons in onze jachtige en 
individualistische tijd. Toen Jezus gearresteerd werd, spatte zijn discipelgroep uit elkaar. Aan de tafel wordt de eenheid 
gevierd. Lukas noemt onder de vier kenmerken van de eerste gemeente in één adem de gemeenschap en het breken 
van het brood (Hand.2:42). 
 

 
 

Avondmaal is niet Avondmaal is wel 

Ik word stil voor mijzelf Wij gaan samen jubelen 

Ik verkondig mijn slechtheid Wij verkondigen samen de genade van Jezus Christus 

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders. 
 
1. Het risico is niet denkbeeldig dat er bij dit onderwerp veel emotie in het kringgesprek sluipt. Als dat gebeurt, 

is het niet onverstandig om samen te bidden. 
2. Is er iets in deze Keek wat jou getroffen heeft? 
3. In de bijbel gaat het nooit over ‘het heilig avondmaal’, maar worden termen gebruikt als: maaltijd, breken 

van het brood. Wat betekent dat voor jou? 
4. Kun je met elkaar bedenken hoe we de drie genoemde elementen aan de tafel kunnen bevorderen: huiselijk, 

vrolijk, eensgezind? 
5. Voor wie meer wil. 

a. Doe eens een vergelijkend onderzoek tussen 1 Kor.11:17-29  en het klassieke avondmaalsformulier -  
http://www.hervormdonderdendam.nl/erediensten/formulier_avondmaal.html. 

b. Bespreek eens hoe de vier kenmerken uit Hand.2:42 terug komen in ons gemeenteleven. 


