Lieve kinderen,
Vandaag vieren wij het Avondmaal in de kerk.
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed
geofferd heeft tot vergeving
van de zonden. Als je door het
geloof het Avondmaal gebruikt,
weet je vast en zeker dat al je
zonden vergeven zijn.
Een bijzondere maaltijd
Als je wordt uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van een vriend of
vriendin uit de klas, ga je meestal samen eten. Vaak is dat een
feestelijke maaltijd. Met elkaar vier je feest en samen eten maakt het
extra feestelijk. Je viert de verjaardag én je geniet ervan dat je samen
met vrienden bent.
De laatste maaltijd die de Heere Jezus met Zijn vrienden at, was tijdens
een Joods feest, het Pascha. De maaltijd is een belangrijk onderdeel
van het Pascha. De Joden denken terug aan de bevrijding uit Egypte. Ze
eten lamsvlees en denken aan het lam dat toen geslacht werd. Ze eten
de ongegiste broden, die ze dopen in de bittere saus en
denken aan de zware slavenarbeid.
Jezus heeft ernaar uitgekeken om voor de
laatste keer het Pascha te vieren met Zijn
discipelen. Hij weet dat dit de laatste keer is,
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voordat hij gaat lijden en sterven. Tijdens die laatste maaltijd doet
Jezus iets bijzonders. Hij neemt het brood dat op tafel ligt en breekt
het. “Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt.” Hij
deelt het uit aan Zijn discipelen en ze eten ervan. Daarna neemt Jezus
de drinkbeker met wijn. “Drink allen daaruit. Dit is Mijn bloed dat voor
velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”. De discipelen drinken
één voor één van de wijn. Ze zien dat het deze keer anders is dan
anders, maar ze begrijpen het niet. Jezus geeft hen een opdracht mee:
“Door dit te doen, blijven jullie aan Mij denken. Totdat Ik
terugkom”. De volgende dag sterft de Heere Jezus aan het kruis. In het
Heilig Avondmaal heeft Hij aan Zijn discipelen laten zien hoe Zijn
lichaam gebroken en Zijn bloed vergoten wordt. In hun plaats draagt
Hij de straf voor de zonden aan het kruis. Na Zijn dood en opstanding
begrijpen de discipelen pas echt wat het brood en de wijn betekenen.
Sinds de dag dat Jezus het Heilig Avondmaal heeft ingesteld, vieren
kinderen van God dit over de hele wereld. De mensen die het
Avondmaal vieren, laten zo zien dat ze berouw hebben over hun
zonden. Ze zeggen daarmee dat ze het offer van de Heere Jezus nodig
hebben voor de vergeving van hun schuld. Ze verlangen ernaar om in
liefde voor God en met de mensen om hen heen te leven.
Het eten van het brood en het drinken van de wijn helpen hen om de
belofte van God te geloven dat al hun zonden vergeven zijn. Het maakt
hun geloof in de belofte van God sterker.
Samen eten met vrienden is speciaal. Maar geen enkele maaltijd is zo
speciaal als het Avondmaal dat de Heere Jezus heeft ingesteld. Want
Zijn vrienden zijn slechte, zondige mensen. En toch mogen ze met Hem
eten. Dat is een wonder!

Je bent vast weleens vies geworden

Ken je de betekenis van de 5 kleuren van het Evangelie nog?
God is Koning, Hij heeft mij gemaakt en wil
dat we voor Hem leven.
Mijn zonden maken een scheiding tussen
God en mij.
Jezus gaf Zijn leven aan het kruis en als ik
in Hem geloof ben ik gered.
Jezus stond op uit de dood. Als ik bij Hem
hoor wordt ook mijn leven nieuw.
Ik leer Jezus steeds meer kennen en voor
Hem te leven om straks voor altijd bij Hem
te zijn.
Wat betekent het brood bij het Avondmaal?

Wat betekent de wijn bij het Avondmaal?

Waarom durfde de dichter van Psalm 84 eerst niet dichter bij de Heere te
komen?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Wat heeft hij toen van de mus en de zwaluw geleerd om toch naar God toe
te gaan?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Naar welk offer in de Bijbel wijst het altaar in de tempel heen?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Zet de letters in de juiste volgorde:
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Heb jij dit mooie armbandje nog? Je mag ‘m om doen naar de kerk. Als de
dominee aan het preken is kun je af en toe naar je armbandje kijken.
Misschien helpen de kleuren je
ook een beetje om de preek te
onthouden. Heb je het armbandje
niet? Vraag er eentje aan de
jeugdouderling.

Schrijf of teken in dit gebroken hart wat niet bij de Heere God hoort:

Schrijf of teken in en om dit hart wat hoort bij een kind van de Heere God:

Praat maar eens met je vader, moeder of iemand anders
over het Avondmaal. Wat wil je graag weten?

