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Prediker: Patrick van der Laan
Titel: En ze braken het brood
Bijbel: Handelingen 2:42-47 (NBV)
42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap,
braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen
verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen
en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de
opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind
samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest
van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer
breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
Bijzonderheden
De derde zondag in de prekenserie ‘Het feest van de navolging’. Tijdens de dienst vierden we het
heilig Avondmaal.
**********************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,
We vieren met elkaar zondag het Heilig Avondmaal en wat verlang ik ernaar om dit weer fysiek
samen in de kerk te doen. Wellicht een optie om als kring binnenkort samen avondmaal te vieren?!
Met het breken van het brood, breken wij ons eigen hart dat we (gebroken en wel) bij Jezus mogen
brengen, zodat Hij, door Zijn Geest, ons gebroken hart heel kan maken.
Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.
Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.
********************************************************
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN
Psalm 51, Psalm 147:3, 1 Kor. 10:16, 1 Kor. 11: 24-25, Lukas 19:1-10, Lukas 24:30-31, Johannes
6:35, Openbaring 3:20.
********************************************************
ENKELE OPMERKINGEN
We vierden met elkaar avondmaal en stonden stil bij het breken van het brood. In Jezus’ tijd stond
in ontmoetingen elke maaltijd centraal. Geen snelle hap fastfood, maar echte ontmoetingen.
Patrick had een mooi citaat over het belang van maaltijden: ‘het maakt niet uit wat je eet, maar
met wie je eet’.
Onlangs werd er tijdens een reünie van een groepje van de Alpha Cursus pizza gegeten op het
voorplein van de kerk. De gehele maaltijd stond in teken van hoe het met iedereen ging en waar
we nu staan in ons persoonlijk geloof. Kort na onze maaltijd zei iemand: “Ik heb uitgezien naar dit
moment. Het voelt als thuiskomen.” Ook dat is wat een maaltijd kan doen… deel worden van iets
groters.

Avondmaal met elkaar als gemeente vieren maakt het offer van Jezus tastbaar, zintuiglijk
waarneembaar. Een zintuigelijke ervaring van een bovennatuurlijke gebeurtenis.
Avondmaal vieren doet de gemeente in het heden nadenken over de toekomst vanuit het
creatieve en open verleden, gegeven het leven, lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus.
We vieren de eenheid met Christus door het breken van het brood.
Patrick: “En ik denk dat daar waar het brood gebroken wordt, dat het ook mag gelden voor ons
hart. Het grootste offer dat wij God kunnen geven, is een gebroken hart (Psalm 51) die alleen Hij
heel kan maken”.
De eerste maaltijden die de leerlingen samen hadden worden ook wel Agapè-maaltijden
genoemd. Waar een Goddelijke liefde centraal staat. Waar de Bijbel ons leert dat het
voorafgegaan wordt door bijvoorbeeld de voetwassing (die de nederigheid weerspiegelt), waar
het gaat om gemeenschap (samen zijn), waar het gaat om belijden.
Jezus bad, brak het brood en deelde het uit aan zijn leerlingen. Kenmerkend: de Emmaüsgangers
herkenden Jezus daaraan, hun ogen gingen open door het breken van het brood.
En als je dan kijkt naar het Bijbelgedeelte dan zie je dat het toch ook wel vreemd is in onze ogen.
Tussen krachtig leiderschap met het juiste onderricht, missionair naar buiten toe, alles met elkaar
delen en God aanbidden in lofprijzing, daar staat ook ‘het breken van het brood in eenvoud’ bij.
Blijkbaar een erg belangrijk kenmerk van de gemeente.
Daarom willen we in Meerkerk2.0 vanaf september ook maandelijks avondmaal vieren. Opdat we
nooit zullen vergeten wat een wonder van genade het is om Jezus te kennen en de weg van Zijn
lijden, sterven en opstanding te gedenken.
Patrick vertelde dat zijn vrouw Linda en hij bij de inrichting van hun huis rekening hielden met hun
wens/verlangen om met veel mensen aan tafel te kunnen gaan. Waarom? “Omdat wij in gesprek
willen zijn met mensen die binnenkomen, wij willen dat mensen altijd mee kunnen eten en wij
willen geen afleiding om de schoonheid van elk individueel persoon die binnenkomt te
ontdekken.”
De maaltijd delen met anderen geeft vreugde en dat maakt Jezus navolgen een groot feest.
Want die Jezus staat aan de deur en Hij klopt (Openbaring 3:20) en wanneer jij de deur open doet
zal Hij niet alleen binnenkomen maar ook met ons de maaltijd houden. Zo belangrijk is die
maaltijd. Jezus wil binnenkomen in jouw leven waarvan Hij notabene de Schepper is, Hij klopt dus
aan de deur van het huis wat Hem allang toebehoort.
Sinds wij “op onszelf” zijn gaan wonen, zonder Hem, is het een bende geworden en leven we in
gebrokenheid. Jezus verlangt ernaar om, wat Hem al toebehoort, ook weer recht te zetten.
**********************************************************
LIEDEREN
836 – Door en door goed
Genade – Matt Redman
674 – Zie de stroom van Jezus’ liefde

**********************************************************
GESPREKSVRAGEN
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen
zijn.
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je
daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen
samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je
leven aan het doen is:
a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Staat de deur van jouw “woning” open voor Jezus? Of wellicht stond de deur wel open, maar
ben je in de loopt van de tijd weer “op jezelf” gaan wonen. Durf jij die deur (weer) te openen?

4. Overweeg de optie om met elkaar het brood te breken en van de wijn te drinken. Ga eens met
elkaar als kring avondmaal vieren.
5. Patrick deelde dat hij en zijn vrouw Linda bij de inrichting van hun huis bewust rekening hebben
gehouden met hun wens/verlangen om met veel mensen aan tafel te kunnen gaan. Deel met
elkaar of en hoe iedereen zijn huis ook zo benut. Wissel tips uit over hoe je je huis zo (beter) kunt
benutten.
6. Iedereen ervaart het avondmaal op zijn of haar manier. Sommigen hebben wellicht schroom om
er aan mee te doen. Anderen vinden het een groot feest. Weer anderen raken geëmotioneerd.
Sommigen worden helemaal niet geraakt. Deel met elkaar hoe ieder het avondmaal ervaart.
7. Het avondmaal kent verschillende facetten, zoals het gedenken van Jezus en Zijn offer, het
verwachten van Jezus’ terugkomst, het hebben van gemeenschap met elkaar, dankzegging,
getuigen. Welke van deze (of andere) facetten van het avondmaal spreekt je het meeste aan?
Waarom?
8. Denk je dat ons avondmaal een getuigenis kan zijn voor mensen die nog niet geloven? Zo ja,
hoe?
9. Bij de wonderbare broodvermenigvuldiging (o.a. Mattheüs 14:14-21) lezen we dat Jezus bad,
het brood brak en het gaf het aan zijn leerlingen. Om dat vervolgens uit te kunnen delen aan
duizenden anderen die het nodig hadden. Wat, aan wie en hoe zouden wij de komende week
kunnen delen van wat Jezus geeft?
**********************************************************

GEBEDSSUGGESTIE
Heer, mijn leven behoort u toe. Neem mijn leven en leid het Heer.
**********************************************************

