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deze is van:

Stil zitten Jesse en zijn broertje
naast hun vader in de kerk.
Het orgel speelt zacht, voor de
dienst begint. Moeder is thuis,
drie weken geleden heeft Jesse een
zusje gekregen en zij kan nog niet
naar de crèche. Zeker vanmorgen
niet, want de kerkdienst gaat
langer duren dan anders. Voorin
staat een lange tafel met stoelen
er omheen. Jesse kijkt naar het
witte tafellaken, hij weet wat
er onder de witte doeken staat.
Een schaal met brood, een grote
schenkkan met wijn, bekers.
Vanmorgen wordt het Heilig
Avondmaal gehouden...
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Weet je het nog?
Kies het goede antwoord uit. Zet de gekleurde letter van dat antwoord
in de hokjes onderaan. Er komt nu een woord uit.
1. I n welke stad vierde de Heere Jezus met Zijn discipelen het Paasfeest?
a. Bethlehem
b. Jeruzalem
2. Wat voor brood werd er gegeten?
a. gewoon brood
b. ongezuurd brood

3. Wat werd er gedronken?
a. wijn
b. water

4. In welk land vierden de Israëlieten
voor het eerst Paasfeest?
a. In het land Israël
b. In het land Egypte

5. Wat moest er toen met het bloed
van het Paaslam gebeuren?
a. H
 et moest aan de deurposten
worden gestreken.
b. Het moest worden geofferd.

6. Wat deed de Heere Jezus met het
brood?
a. H
 ij brak het in stukken en deelde
het uit aan de discipelen.
b. Hij legde het in een mooie schaal.

7. Wat zei Hij over de wijn?
a. Dat is Mijn bloed
b. Dat is Mijn zegen

8. Wat werd er die avond voor het eerst
gehouden?
a. Het Pascha
b. Het Heilig Avondmaal

9. Aan Wie wil de Heere dat we
dan denken?
a. Aan de Heilige Geest
b. Aan de Heere Jezus
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Wat betekenen de teksten?
Probeer het in eigen woorden op te schrijven.
Bijbelwoorden:

‘Ik heb grotelijks begeerd,
dit Pascha met u te eten,
eer dat Ik lijde.’

‘Doet dat tot
Mijn gedachtenis.’

Mijn eigen
woorden:
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Om over te praten
3. Lees vraag en antwoord 66 uit de Heidelbergse Catechismus, Zondag 25.
Een sacrament is dus een (waar-)teken en een zegel.
	a. Kun je een voorbeeld geven van een teken?
b. Weet je wie vroeger een zegel gebruikte en waarvoor dat was?
c. Waarom is het Heilig Avondmaal een teken en een zegel?
d. Wat betekent: opdat Hij ons de belofte van het Evangelie des te
beter te verstaan geve?
e. Leg eens uit wat het betekent, als Het Heilig Avondmaal
een ‘zichtbaar Evangelie’ wordt genoemd.
4. ‘Doet dat tot Mijn gedachtenis.’
a. Waarom wil de Heere Jezus dat we aan Hem denken,
en vooral aan Zijn lijden en sterven?
b. Hoe kun jij dat doen als het Avondmaal in de kerk gehouden wordt?

1. De Heere Jezus wordt door Johannes de Doper het Lam van God genoemd.
	a. Waarom moest er in Egypte een lam geslacht worden?
b. Hoe lijkt de Heere Jezus op het geslachte lam?
c. Wat betekent dat voor jou?
2. Sacramenten
a. Wat zijn de twee sacramenten van het Oude Testament?
b. Wat zijn de twee sacramenten van het Nieuwe Testament?
c. Waarom wordt er nu bij het Heilig Avondmaal brood
gebruikt en geen vlees?
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Om te zingen

Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan ‘t schand’lijk kruishout lijdt,
verdienen niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ja ‘k weet, dat Gij onschuldig zijt!

O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan ‘t kruis!
Deel mij Uw zaal’ge vrede,
ja, deel m’ Uw hemel mede
en leid mij eens in ‘t Vaderhuis.
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Puzzel
Pascha of Avondmaal. Waar hoort het bij?
Schrijf er een P voor als het bij het Pascha hoort en een A als het bij het
Heilig Avondmaal hoort. Trek daarna een lijn naar de goede betekenis.
P/A

Teken

Betekenis

Beker met wijn

De oudste jongens mochten leven

Beker met wijn

Vergoten bloed van de Heere Jezus

Paaslam dat geslacht werd

De verderfengel gaat het huis voorbij

Bittere kruiden

Gekruisigde lichaam van de Heere Jezus

Bloed aan de deurposten

Zware verdrukking in Egypte

Gebroken brood

Haast om weg te komen uit Egypte

Ongezuurde broden

Vreugde vanwege de redding

Zet in de goede volgorde
Hieronder staat een tekst, maar de woorden staan niet op de goede plek. Zo kun je niet
begrijpen wat er staat. Zet de woorden in de juiste volgorde. Eén woord staat al goed.
Als je het echt niet weet, kun je zoeken in Lukas 22.
Mijn is voor tot u doet gegeven gedachtenis wordt dat lichaam dat Mijn hetwelk.
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