66. Het laatste avondmaal
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Lucas 22:19b.


Wat is jouw favoriete eten?



Heb je wel eens iets speciaals gegeten omdat je jarig was of omdat het kerst was? Of een
afscheidsetentje?



Wat voor feestdagen ken je? En hoe vier je die?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Jezus en zijn vrienden gingen naar Jeruzalem om daar Pesach te vieren. Elke dag ging Jezus naar de
tempel om over God te praten en elke dag kwamen er veel mensen naar Hem luisteren. Maar
sommige Joodse godsdienstleiders waren bang dat Hij voor moeilijkheden zou gaan zorgen. Ze
zochten een manier om Jezus uit de weg te ruimen. Jezus’ vriend Judas zou hen gaan helpen.
Ondertussen werd het tijd voor de paasmaaltijd.
Lees nu samen Lucas 22:14-23.

Wat er daarna gebeurde…
Na het avondmaal ging Jezus op pad om te bidden. Zijn vrienden gingen mee, maar konden niet
wakker blijven. Jezus bad vurig: Hij wist dat Hij iets heel moeilijks moest doen. Op dat moment
verscheen Judas met een groep soldaten. Judas liet de soldaten zien wie Jezus was en Hij werd
gevangengenomen.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 90 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Pesach Jezus en zijn vrienden vierden samen het pesachmaal (zie Ontdekkingsreis 4). Ze aten
geroosterd lamsvlees, brood zonder gist en bittere kruiden. Het was een jaarlijkse herinnering aan de
maaltijd die Mozes en het volk aten op de avond voordat God hen uit Egypte leidde.

Brood Een week lang aten mensen brood zonder gist zodat het niet rees. Ze moesten zelfs alle gist
uit hun huis weggooien!

Wijn Tijdens de maaltijd moesten vier glazen wijn worden gedronken. Jezus gebruikte een glas om
zijn vrienden te vertellen dat Hij zou sterven, zodat de mensen vergeving konden krijgen van God. Zijn
vrienden snapten niet echt wat Hij zei op dat moment.

Verraden Jezus wist dat een van zijn vrienden Hem zou verraden. Judas Iskariot was niet blij met
sommige dingen die Jezus zei en deed. Hij ging naar de priesters en besloot om Jezus aan hen uit te
leveren. Ze betaalden hem dertig zilverstukken.

Probeer het uit
In veel kerken gebruiken mensen nog steeds brood en wijn om Jezus te herinneren. Het heet op veel
plekken weer anders: communie, eucharistieviering, heilig avondmaal, of ‘het breken van het van
brood’. Zoek uit, als je naar een kerk gaat, of er een soortgelijke viering is en hoe die heet.

Ben je wel eens naar een dienst geweest waarin ze deze maaltijd vierden? Vraag een volwassene om
een keer met je mee te gaan. Na afloop kun je het verhaal over het laatste avondmaal nog eens
lezen. Wat verliep hetzelfde? Wat ging anders?

Praten met God
Heer Jezus, help me om te zien hoe geweldig het is wat U deed. Help me te begrijpen wat het
betekent voor mij.’

