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DE EERSTE COMMUNIE, EEN BIJBELS VERHAAL 

B I J E E N K O M S T  2  
W E R K B L A A D J E  V O O R  D E  K I N D E R E N  

Jezus’ leerling worden 

Jezus’ leerling blijven 

Jezus’ leerling blijven, in brood en wijn  

Het laatste avondmaal en de voorbereiding daarop 
Lucas 22, 7-20 

Tijdens het Laatste Avondmaal sluiten Jezus en Zijn leerlingen aan bij de tradi-

tie van het Pesach-feest, waarbij de Joden door gebed, het eten van ongede-

semde broden en drinken van wijn, de verlossing van de Joden uit de slavernij 

in Egypte door God herdenken, zoals dat in het Bijbelse boek exodus beschre-

ven staat.  

Met Jezus krijgt dit Paasfeest echter een nieuwe betekenis: Hij zal de liefde 

van Zijn Vader voor mensen tot de dood toe blijven tonen, en zo een nieuwe 

verlossing van alle mensen tot stand brengen.  

 

De voorbereiding 

[7] Toen brak de dag van de ongedesemde 

broden aan, de dag waarop het paaslam 

geslacht moest worden.  

[8] Jezus stuurde Petrus en Johannes eropuit 

met de opdracht: ‘Ga ons paasmaal voorbe-

reiden.’  

[9] ‘Waar wilt U dat we het voorbereiden?’ 

vroegen ze Hem.  

[10] Hij zei hun: ‘Meteen als je de stad in-

komt, treffen jullie iemand die een kruik wa-

ter draagt; volg hem naar het huis waar hij 

binnengaat, [11] en zeg tegen de heer des 

huizes: “De meester laat u vragen: Waar is 

de kamer waar Ik met mijn leerlingen het 

paasmaal kan houden?”  

[12] Hij wijst je dan een ruime bovenzaal, die al is ingericht; maak het daar 

klaar.’  

[13] Ze vertrokken, en troffen het zo aan als Hij hun gezegd had, en ze maak-

ten het paasmaal klaar. 
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Het avondmaal 

[14] Toen het uur gekomen was, ging Hij met de apostelen aan tafel.  

[15] Hij zei tegen hen: ‘Vurig heb Ik ernaar verlangd om dit paasmaal met jul-

lie te eten vóór mijn lijden.  

[16] Want Ik zeg jullie dat Ik het niet meer zal eten tot de vervulling ervan in 

het koninkrijk van God.’  

[17] Hij nam een beker, sprak het dankgebed en zei: ‘Neem deze beker en 

laat hem rondgaan; [18] want Ik zeg jullie dat Ik van nu af aan niet meer zal 

drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen 

is.’  

[19] Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en 

gaf het hun, en zei: ‘Dit is mijn lichaam; het wordt voor jullie gegeven. Blijf dit 

doen om Mij te gedenken.’  

[20] Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: ‘Deze beker is het nieuwe 

verbond door mijn bloed; hij wordt voor jullie leeggegoten’. 
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