* Zondag 10 februari 2019
Preek 5

Heilig Avondmaal

Gedenken, verkondigen en verwachten
Matteüs 26:26-30; 1 Korinte 11:23b-26

1. Als wij de maaltijd van de Heer vieren, gedenken wij dat onze redding is
verankerd in het lijden en sterven van Jezus Christus als een uniek en onherhaalbaar feit in het
verleden. Gedenken betekent zowel met ons verstand herinneren als met ons hele leven erop
vertrouwen.
2. Door het vieren van de maaltijd verkondigen wij ook hoe we onze redding in het heden,
vandaag en morgen, beleven. Door te eten en te drinken belijden we dus eigenlijk ons geloof.
Ook is het goed mogelijk dat Paulus hier een opdracht geeft: wie de maaltijd viert móet haar-zijn
geloof ook met wóórden bekend maken!
3. Met Jezus kwam Gods Koninkrijk op aarde. Hij vergeeft onze zonden, heelt onze wonden, breekt
onze bonden (=bindingen, verslavingen) en beschermt ons tegen honden (satan en zijn boze
geesten). De maaltijd van de Heer geeft zo enerzijds een voor-proef van de overwinning.
Anderzijds verwachten we hoe onze redding compleet wordt in de toekomst, als Gods Koninkrijk
in volle glorie aanbreekt.
Materiaal voor persoonlijk gebruik of kleine kring
Dag 1
Bijbellezing: Lucas 24
Vraag: Let er op hoe de maaltijd en verkondiging de Emmaüsgangers tot inzicht (verstand) en
geloof (gedenken) brengen. Gebeurt zoiets bij jou ook wel eens als je de Maaltijd viert?
Dag 2
Bijbellezing: Johannes 21:1-19
Vraag: Wie zorgt er voor eten, Jezus of Petrus? Petrus zal het evangelie gaan verkondigen. Welke
voorwaarde stelt Jezus hier voor, en welke opdracht geeft hij? Hoe kan de maaltijd jou aanzetten
tot verkondigen?
Dag 3
Bijbellezing: Handelingen 3:1-16
Vraag: Tijdens de Maaltijd vieren we dat met Jezus Gods Koninkrijk op aarde is gekomen. Herken
je de genezing en de verkondiging? Kan genezing ook vandaag een plek hebben bij de Maaltijd?
Dag 4
Bijbellezing: Handelingen 20:7-12
Vraag: Valt je op wanneer de eerste gemeente de Maaltijd vierde? Weet je waarom het brood
gebroken wordt? Ondanks dat Paulus verder wil reizen, neemt hij ruim de tijd voor een ‘preek’.
Het geheel van maaltijd/verkondiging/genezing heeft de leerlingen versterkt.
Dag 5
Bijbellezing: Openbaring 22:1-5, 14
Vraag: Wij eten omdat we honger of trek hebben (of zomaar). Wat is hier de functie van eten? En
wat houdt dit in (vs3a)? Wat zegt vs 14 over de maaltijd (denk aan Opwekking 315), en over de
toegang tot de levensboom.
Wat denk je, zou iets van dit gedeelte ook vandaag al werkelijkheid kunnen worden, of staat dat te
ver af van onze maaltijden?

