Beste catechisanten,
In Nederland zijn 4 en 5 mei bijzondere dagen. Op 4
mei herdenken wij alle slachtoffers die zijn gevallen in
en na de Tweede wereldoorlog. Een goed moment
om stil te staan dat soldaten, verzetsmensen en
anderen hun leven hebben gegeven voor de vrijheid
van ons land. Op 5 mei vieren wij de bevrijding van de
Duitse bezetter en dat we sindsdien nog steeds in
vijheid mogen leven!
De kerk heeft daarnaast haar ‘eigen 4 en 5 mei’ Dat
vieren wij 4 maal per jaar als het Heilig Avondmaal
gehouden wordt. We herdenken dan dat de Heere
Jezus Zijn leven heeft gegeven voor de bevrijding van
iedereen die in Hem gelooft. Maar behalve
‘dodenherdenking’ is het Avondmaal ook
‘bevrijdingsdag’. We mogen vieren dat we bevrijd zijn
van de slavernij van de zonde.

Bedanken
In 1 Korinthe 11: 23 – 26 verteld Paulus hoe de Heere
Jezus het avondmaal heeft ingesteld:
Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook
heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht
waarin Hij werd verraden, brood nam,
23.

en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei:
Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken
wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
24.

Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het
gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is
het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo
dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.
25.

26. Want

Hoe groeit mijn geloof?

zo dikwijls als u dit brood eet en deze
drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere,
totdat Hij komt.

Door het Heilig avondmaal te vieren
Dodenherdenking en bevrijdingsdag
Heilig Avondmaal is:
Gods verzekering
•
•

Ik voor jou
Jij bent van mij

Probeer antwoord te geven op de volgende vragen
n.a.v. bovenstaande bijbelgedeelte:
•
•
•
•

Bedenken – wat wil ik leren van dit bijbel
gedeelte?
Waarvoor wil ik Gods nu voor bedanken?
Wat wil ik, nu ik dit gelezen heb, aan God
belijden?
Waarvoor wil ik vanwege dit bijbelgedeelte
nu bidden?

Heilig Avondmaal is:
Jouw belijdenis
•
•
•

Ik ben zondaar
Ik kan niet zonder Jezus
Hij heeft het voor mij gedaan

LUKAS 22:19
En Hij [Jezus] nam brood en nadat Hij
gedankt had, brak Hij het en gaf het aan

Heilig Avondmaal is:
Het legt de verbinding
•
•
•
•

Naar boven – God laat zijn genade en
goedheid zien
Naar elkaar – we vieren het samen
Naar de toekomst – we vieren het totdat
Jezus terug komt
Naar wat gebeurt is – we denken aan het
lijden en sterven van Jezus

hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot
Mijn gedachtenis.

