
Aan het Woord. Catechese in de GoedeHerderkerk Emmen

Pesach en avondmaal
Les 2.20

Doelstellingen les: 
- de catechisanten kennen de gang van zaken met betrekking tot de Pesachviering en 
kennen ook de symbolische betekenis
- de catechisanten kennen de overgang van Pesach naar avondmaal, de instelling van 
het avondmaal door de Here Jezus en de betekenis van het avondmaal in relatie tot zijn 
sterven en opstanding
- de catechisanten denken na over de zelfbeproeving bij het avondmaal en kunnen de 
waarde van de verschillende soorten vieringen benoemen

Lesopzet: 
1. Welkom. Even bijpraten. Gebed. Onderwerp: vervolg op vorige keer over het heilig 
avondmaal.
 
2. Instelling van het avondmaal door Jezus op het Joodse Paasfeest: Pascha (Pesach).  
Zo mogelijk filmfragment laten zien van een Pesachviering. Waarom deed Jezus dit vlak 
voordat Hij ging sterven? Pascha = feest over leven (bevrijding) en dood: in OT lezen 
Exodus 12:1-13. Maak aanschouwelijk het sterven van die 1-jarige lammeren (na een 
aantal weken als huisdier gekoesterd) als gezin gehoorzaam die keuze maken om bloed 
aan de posten te strijken enz. Betekenis van het woord Pesach = voorbijgaan. Zien 
catechisanten tijdens het lezen de overeenkomst met Jezus zoenbloed?

3. Johannes Calvijn was er voorstander van dat de gemeente iedere zondag avondmaal 
viert. Kun je bedenken waarom? Vergelijk dit met Handelingen 2:46. Gaandeweg is de 
avondmaalsviering van een (gewone) maaltijd die uitliep op een gedenken van Christus 
geïnstitutionaliseerd tot een viering zoals we die nu in de kerk kennen. Wat vind je 
daarvan? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de voor- en nadelen van vaker vieren?

4. Zelfbeproeving. Lang (?) geleden bezochten dominee en ouderlingen alle adressen 
voorafgaand aan iedere avondmaalsviering (toen 4x per jaar). Wat vinden jullie daarvan? 
Reden? Ze kwamen de ernst van het samen avondmaal vieren met de mensen 
doornemen. Lees het onderdeel uit het formulier over de zelfbeproeving (werkblad). De 
drie onderdelen laten samenvatten in 1 zin. 
Bespreken: avondmaal vieren is niet niks! Besef wat je dan aan het doen bent: ‘Jezus had 
dat voor mij over/ het was God dat waard/ God vindt mij zó belangrijk’ 
Afsluitende vraag: wat vind je van ‘voorbereiding op avondmaal’? Zouden we ook elke 
week ‘voorbereiding op de kerkdienst’ moeten hebben? Doen jullie dat?

5. Vorm van avondmaal vieren. Is er een optimale manier? Beschrijf welke vormen er nog 
meer zijn: a. zittend aan tafel; b. gaand; c. ‘door de rijen doorgeven’ (Schots); d. samen in 
een kring staan en brood en wijn doorgeven, e. allen krijgen in alle rijen resp. brood en 
wijn aangereikt, tegelijkertijd ‘communie’. 
Laat hen zelf voor- en nadelen van deze vieringen bedenken. Sluit af met: is er een 
manier die de beste is? Probeer het ook wat te relativeren: in het buitenland gaat het 
soms heel anders…
Bespreekpunt: avondmaal vieren op witte donderdag (de dag voor Goede Vrijdag), of op 
Goede Vrijdag? Of met Pasen?


