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Wanneer is het begonnen en
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Hoe doen we dat met de
COVID maatregelen

BROOD RECEPT

Iets anders dan Matse
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Waarom avondmaal?

Deelname interview

Recept brood



Het is de avond voordat Christus
gevangengenomen wordt. Het is de tijd van het
Pascha, het Israëlisch paasfeest. Voor zijn dood wil
Jezus nog eenmaal de maaltijd houden die bij het
Pascha hoort, met zijn discipelen. De mannen
arriveren in de bovenzaal met stoffige voeten.
Iemand had een schaal met water neergezet met
een doek voor de gebruikelijke verfrissing van de
voeten. Maar niemand van de discipelen wilde de
minste zijn en de taak van het voeten wassen
uitvoeren. Na al die tijd met Jezus te hebben
opgetrokken, was er nog steeds jaloezie onder de
mannen.  Nog steeds vroegen zij zichzelf af wie de
grootste zou zijn in het Koninkrijk van God. Nog
steeds hadden zij niet begrepen dat in het
Koninkrijk van God grootheid niet bestaat in
rijkdom en macht, maar om nederigheid en liefde.
Daarom moest Christus op de avond van zijn
gevangenneming de discipelen nogmaals een les
leren.
Jezus stond op, nam de schaal met water en begon
de voeten van de discipelen te wassen. De meester
gedroeg zich als dienaar en de discipelen konden
zich gaan zitten schamen -- Johannes 13:1-17.
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Wat is er zo
bijzonder aan
het avondmaal?
Waarom vieren
we avondmaal?

A C H T E R G R O N D

In plaats van het gebruikelijke Pascha heeft Christus op
deze avond het avondmaal ingesteld, een dienst die zijn
offer, dat Hij voor de mensheid heeft gebracht, in
gedachten moest houden.
De ceremonie van de voetwassing en het breken van het
brood en drinken van de wijn zijn allen door Christus
ingesteld en horen dan ook bij elkaar.
Het is de bedoeling dat mensen zich voorbereiden vooraf
wanneer zij gaan deelnemen aan het avondmaal. De dienst
der nederigheid, zoals de voetwassing ook wel genoemd
wordt, helpt ons om onszelf dienstbaar te maken.
Wanneer maak je jezelf dienstbaar? Als je je jaloezie, je
trots, je egoïsme en hatelijke gevoelens ten opzichte van
de ander aan de kant kunt zetten. We moeten dus in het
reine komen met God en onze medemens voordat we aan
het avondmaal gaan -- 1 Korintiërs 11:27-29.
Er zijn dus een aantal dingen die wij leren van de
voetwassing:
1. De voetwassing leert ons nederigheid.
2. Doordat we nederigheid leren, moeten we onszelf
onderwerpen aan een zelfonderzoek. Je gaat niet iemands
voeten wassen als je vindt dat je daarvoor te hoog op de
maatschappelijke ladder staat. Het feit dat je wel meedoet
aan de voetwassing, zou je dan ook kunnen interpreteren
als een reiniging van het hart.
3. Door mee te doen aan de voetwassing laten we zien dat
we niet haatdragend zijn, maar vergevingsgezind. Alleen
wanneer we zelf vergeven, kunnen wij de vergeving van
God in ons leven  verwachten.
4. Door de voetwassing treden we op een bijzondere
manier in contact met God en met onze medegelovigen.



Bespreek met elkaar waar je in huis de
voetwassing wil doen. Bid vooraf om Gods
aanwezigheid. Maak afspraken wie de voeten
van wie zal wassen.
Singles kunnen het samen met 1 andere
persoon doen. Bedenk vooraf met wie je dit
speciaal moment wil delen.
Doe je alles thuis, zorg dan ervoor dat je
druivensap  en Matze crackers inkoop. Wil je
het moment speciaal maken kan je zelf het
brood maken. Recept op de volgende pagina.
Voor het voet wassen is er een teil en een
handdoek nodig.

Vanwege de corona crisis en de strenge
maatregelen van het RIVM zullen wij op 9 januari
2021 als uitzondering, thuis de voeten van elkaar
wassen. Dit geldt voor iedereen dus ook degenen
die naar de kerk komen voor de dienst moeten dit
vooraf doen. We mogen met maximaal 30
personen in het gebouw zijn.

Nadat de voeten gewassen zijn eten we het brood
dat gebroken is en drinken we van de wijn,
symbolen van het lichaam en bloed van Christus.
Het avondmaal is een tijd om blij te zijn, niet een
tijd om te rouwen. We vieren avondmaal. 
Het is het feest van de bevrijding in Christus. 

Tijdens het avondmaal wordt ons steeds opnieuw
duidelijk gemaakt dat onze zonden vergeven zijn.
Het lichaam van Christus is gebroken en zijn bloed
heeft gevloeid. Hij is gestorven zodat wij kunnen
leven. Het avondmaal is niet zomaar een
herdenkingsgebeuren. Het vertelt ons keer op keer
welke prijs God heeft betaald om ons te kunnen
behouden, dus het houdt ons geloof in het
verzoenende offer van Christus levend.
Iedereen wordt uitgenodigd om dit feest mee te
vieren en zo te getuigen van zijn of haar acceptatie
van Christus als persoonlijk Verlosser.

Voorbereiding
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Instructies

D E E L N A M E  V A N U I T  H U I S

Matze crackers

Voetwassen

Druivensap



RECE
PT

2 kopjes fijn volkoren meel or  tarwebloem
6 eetlepels olijfolie of zonnebloemolie
1/2 kopje water (kamertemperatuur)
1/2 theelepel zeezout
Bakplaat
Bakpapier
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Zeef de bloem met zout. 
Meng de olie met water.
Maak een kuiltje in de bloem  en giet de water/olie mengsel  bij de
bloem.
Meng en kneed lichtjes
Rol de deeg heel dun uit (ongeveer een diameter van 0,5 cm)
Snij met een bot mes vierkantjes uit van ongeveer 2,5 cm
Leg de  vierkantjes op een  bakplaat met bakpapier.
 Bak ze in een voorverwarmde oven op 160-180 graden Celsius
totdat ze goudbruin zijn. 

Bereidingswijze:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

https://tentalents.net/product/ten-talents-cooking-lifestyle-seminar/
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