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Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma’s vormen samen een volledige 
Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis 
bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma’s. 
Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het 
zevende fundament: huizen.

Terwijl je de 12 
programma’s uit dit 
fundament behandelt, 
raden we je aan 
Handelingen te lezen.

Vorig programma:
7.02 Cipier

Dit programma:
7.03 Avondmaal

Volgend programma:
7.04 Sabbat

Zie voor een overzicht van 
alle 84 programma’s
het Leerhuis.

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

“Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij 
komt” (1 Korinthe 11:26). Dit kennen wij als het avondmaal. In dit programma willen we uitleggen wat de 
betekenis van het avondmaal is, welke plaats het heeft in onze geloofsbeleving en waarom het de belangrijkste 
geestelijke activiteit is.

Versie: 9 april 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene 
Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. 
Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met 
vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er 
eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere 
team één minuut om over het antwoord overleg te 
voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en 
bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven 
antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel 
streng doet over de antwoorden, doet het andere team 
dat ook.

Niet het antwoord maar het proces
Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, 
maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot 
nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze 
gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het 
programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is 
nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die 
in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs 
(Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek 
zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na 
afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in 
gaan.

Scheidsrechter
Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels 
worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat 
alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 
4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt 
wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij 
voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van 
zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

Feedback
Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-
Fondueprogramma? Geef het door via 
HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je 
bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/
HouseFeastNetwork.

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle 
onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met 
het evangelie.

Netwerken
Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten 
het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in 
ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest 
vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het 
Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/
HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar 
ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.

Sfeerbeeld
Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto’s te 
delen op de “Huisfeest Netwerk” groep. Hierdoor groeit 
de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit 
naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy 
schendt.
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1a. In 1 Korinthe 11:23-26 wordt beschreven hoe Koning Jezus een speciale maaltijd 
instelt:

Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd,  dat de 
Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij 
gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u 
gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: 
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u 
die drinkt, tot Mijn gedachtenis.

Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de 
dood van de Heere, totdat Hij komt.

Waarom stelde Koning Jezus deze speciale maaltijd in?
(antwoord) Hij wil met ons een reddingsverbond sluiten en dat steeds weer onder onze 
aandacht brengen.

2a. De maaltijd bestaat uit brood en wijn. Wat is de symbolische betekenis van het 
brood?
(antwoord) Het brood is het lichaam van Christus dat voor ons verbroken is aan het kruis met 
Pesach Seder.

3a. Koning Jezus sprak de zegen uit bij zowel het brood als de wijn. Wie of wat 
zegende Hij?
(antwoord) Koning Jezus zegende God de Vader.
(toelichting) Zegenen betekent hier, God de Vader groot maken. Andere Bijbelvertalingen 
gebruiken hier het woord “dankzegging”.

4a. In Deuteronomium 10:17-19, 14:29 en 26:11 staat:
Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der heren; die 

grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig is en geen geschenk 
in ontvangst neemt, Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de 
vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de 
vreemdeling liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land 
Egypte.

(...)
Dan kan de Leviet komen – hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit 

samen met u – en de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw 
poorten zijn, en kunnen zij eten en verzadigd worden; opdat de HEERE, uw God, 
u zegent in al het werk dat u doet.

(...)
En u verblijden over al het goede dat de HEERE, uw God, aan u en uw gezin 

gegeven heeft; u, de Leviet, en de vreemdeling die in uw midden is.
Met wie vieren wij deze speciale maaltijd nú samen?
(antwoord) Met de familie en gasten, inclusief de vreemdeling, weduwe en wees.
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5a. Waarom is het beter dat er ook ongelovigen aan tafel bij zijn?
(antwoord) Het is de verkondiging van de dood van Christus. Met andere woorden, het is één 
van de meest duidelijke manieren om het evangelie in de praktijk te laten beleven.

6a. Is je bekering een proces, of ben je bekeerd als je het avondmaal viert? Leg uit.
(antwoord) Het is net als je geboorte en je huwelijk een proces, dat een aantal uren duurt.
(toelichting) Gedetailleerd zie je dat je huwelijk ‘s ochtends in het gemeentehuis, ‘s avonds in 
de kerk en ‘s nachts in bed wordt bevestigd. Zo ook met je bekering; je ziet naar het kruis, je 
gelooft met je hart, je spreekt het uit met je mond en je bezegelt het verbond met het 
avondmaal.

7a. Gist of zuurdesem is in de Bijbel een beeld van de zonde. Is het verplicht om bij 
het avondmaal ongegiste crackers (matses) te eten? Leg uit.
(antwoord) Nee, dat is niet verplicht, want Koning Jezus gebruikt op veel plekken in het 
Nieuwe Testament gegist brood in zijn bediening om mensen te winnen.
(toelichting) De reden dat Hij matses gebruikte toen Hij aan zijn discipelen het avondmaal 
uitlegde, was omdat dit tijdens de maaltijd van Pesach gebeurde, het feest waarin er geen gist 
in huis mag zijn. Ons doel om mensen te winnen geldt het hele jaar door en niet alleen tijdens 
Pesach. Daarin volgen we zijn voorbeeld na.

8a. Mogen kinderen van niet-gelovige ouders deelnemen aan het avondmaal? Leg uit.
(antwoord) Ja. Kinderen onder de 12 kunnen zich bekeren, ook als hun ouders ongelovig zijn. 
Wel moeten hun ouders toestemming geven om deel te nemen.

9a. Mag je ook druivensap drinken in plaats van wijn?
(antwoord) Ja, dat mag. Wijn heeft de voorkeur, maar wanneer dat aanstoot geeft, kun je 
beter druivensap drinken.
(toelichting) Normalerwijze zit er in wijn alcohol. Als je mensen in verlegenheid brengt of 
aanstoot geeft, bijvoorbeeld zwangere vrouwen, kinderen of alcoholverslaafden, is druivensap 
een wijs alternatief.

10a. In 1 Korinthe 11:17–22,27–34 staat:
Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er 

niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er als u 
samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u is, en ten dele geloof ik dat. 
Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd 
blijken te zijn, in uw midden openbaar komen.

Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van 
de Heere. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen 
avondmaal en dan heeft de één honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan 
geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en 
beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u 
hierin prijzen? Ik prijs u niet.

(...)
Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de 

Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder 
mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de 
drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt 
zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.
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[10a. vervolg] Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn 
ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld 
worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, 
opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.

Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar 
als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel 
samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik 
kom.

Wanneer drink je tot je eigen oordeel?
(antwoord) Alleen als je het op onwaardige wijze doet tijdens die ingelaste avondmaalsviering.

11a. Welke drie dingen gebeuren er volgens 1 Korinthe (zie vraag 10a) met veel van 
ons, als wij niet goed het avondmaal vieren?
(antwoord) Zwak zijn, ziek zijn en overlijden.
De andere groep moet alle drie de punten noemen:

a. Zwak zijn.
b. Ziek zijn.
c. Overlijden (ontslapen).

12a. Over het avondmaal staat niet veel in het Oude Testament. Vaak moet je even 
beter kijken. Neem bijvoorbeeld de avondmaaltijd die Abraham had met de drie 
engelen, waarbij hij een lam offerde. Hier werden Abraham en Sarah beloofd dat zij 
een jaar later een zoon zouden krijgen. Wat was vervolgens het gespreksonderwerp 
van deze maaltijd?
(antwoord) De redding van de mensen in Sodom en Gomorra.
(toelichting) Dit staat beschreven in Genesis 18.
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1b. We lezen dat Koning Jezus het avondmaal instelde tijdens het avondeten. 
Waarom zou dit het beste moment daarvoor zijn?
(antwoord) De meeste mensen hoeven ‘s avonds niet te werken.
(toelichting) Als je met elkaar als familie aan het avondeten zit, hebben de meesten daarom 
rustig de tijd om langer door te tafelen en belangrijke zaken met elkaar door te spreken.

2b. Wat is de symbolische betekenis van de wijn? Kies uit:
a. Het is een bloedverbond dat je als broeders sluit (bloedbroeders).
b. Het is het bloed waarmee het vrijkopingscontract is ondertekend 

(notariële akte / verbond).
c. Het heeft geen symbolische betekenis (gewone wijn).
d. Het is het teken dat je gemotiveerd bent (toewijding).

(antwoord) Het goede antwoord is “b. Het is het bloed waarmee het 
vrijkopingscontract is ondertekend (notariële akte / verbond)”.
(toelichting) Het bloed van Christus is vergoten zodat wij niet langer slaaf van de 
zonde zijn.

3b. In Markus 14:22-25 beschrijft Markus de instelling van het avondmaal als volgt:
En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij 

het en gaf het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.
En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zij 

dronken er allen uit.
En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat 

voor velen vergoten wordt.
Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de 

wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van 
God.

Wanneer vieren wij deze speciale maaltijd weer sámen met Jezus Christus?
(antwoord) Bij de wederkomst van Koning Jezus.

4b. Waarom is het vaak spannend om het avondmaal thuis te vieren?
(antwoord) Omdat je hier waar moet maken wat Paulus zegt: “Ik schaam mij niet voor het 
Evangelie van Christus” (Romeinen 1:16a). Met andere woorden, ik schaam me niet om mijn 
gasten het evangelie van Koning Jezus te laten beleven.

5b. Mogen ongelovigen aan het avondmaal deelnemen? Leg uit.
(antwoord) Ja. Door het avondmaal te gebruiken, zijn ze geen ongelovigen meer.
(toelichting) De vraag is eigenlijk hetzelfde als: “Mag iemand die dreigt te verdrinken en een 
reddingsboei wordt toegeworpen, deze pakken?” Wél is het zo dat voordat ze deelnemen, hen 
de betekenis van het avondmaal duidelijk moet zijn uitgelegd, zodat ze een weloverwogen 
keuze kunnen maken. In de huisfeesten draait het áltijd om het winnen van zielen en daarbij is 
het avondmaal het enige geschikte middel.
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6b. Waarom is avondmaal vieren de belangrijkste geestelijke activiteit?
(antwoord) Omdat het wijst op het kruis en het kruis staat centraal in ons geloof.
(toelichting) In 1 Korinthe 1:23 staat bijvoorbeeld: “Wij echter prediken Christus, de 
Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.” Het 
avondmaal is het uiterlijke teken dat je verlost bent (zie vraag 2b) en staat daarom in directe 
verbinding met je bekering.

7b. Mogen kinderen van gelovige ouders deelnemen aan het avondmaal? Leg uit.
(antwoord) Ja, ze zijn geheiligd in hun ouders.

8b. Mogen tieners deelnemen aan het avondmaal? Leg uit.
(antwoord) Ja. Tieners mogen zelf beslissen of ze willen deelnemen. Ze zijn voor die beslissing 
zelf verantwoordelijk.
(toelichting) In programma “7.07 Twaalfjarige Jezus" zal hier dieper op in gegaan worden.

9b. Wat doe je na het avondmaal met de restjes brood en wijn?
(antwoord) Tijdens het avondeten wordt een moment ingelast waarin het avondmaal gevierd 
wordt. Daarin verandert het brood in avondmaalsbrood en de geschonken wijn in 
avondmaalswijn. Nadat je klaar bent, worden het brood en de wijn weer als normaal.
(toelichting) In veel huizen wordt voor dit moment een speciale wijn en speciaal brood 
gekocht.

10b. In de tekst uit 1 Korinthe (zie vraag 10a) staat uitgelegd:
• dat er onder ons geen verdeeldheid mag zijn;
• je niet mag deelnemen om je honger of dorst te stillen;
• je niet dronken mag zijn;
• je niet zoveel eet dat je de behoeftige die niets heeft de ogen uitsteekt,
• en je niet op onwaardige wijze mag deelnemen aan het avondmaal.

Als je op onwaardige wijze drinkt of eet, tref je daarmee drie verschillende partijen. 
Welke, en waarom?
(antwoord)

1. Je zondigt ten opzichte van het volbrachte werk van Koning Jezus aan het kruis.
2. Je zondigt ten opzichte van de gemeente (de familie die het huisfeest viert), die je 

daardoor minacht.
3. Je zondigt ten opzichte van jezelf, omdat je tot aan de volgende keer dat je avondmaal 

viert jezelf de kans op redding ontneemt.

11b. Judas beëindigde zijn discipelschap tijdens het avondmaal. Waarom juist op dat 
moment?
(antwoord) Het avondmaal is jouw terugkerende keuzemoment of je aanspraak wilt maken op 
de genade en daardoor of je behouden bent of niet.

12b. Wat kunnen wij van dit voorbeeld uit het Oude Testament leren?
(antwoord) Dat ook onze avondmaaltijden in het teken staan van de redding van mensen in 
onze wereld.
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