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Bij Handelingen 2:43-47 De maaltijd vieren als herinnering…

Begin; samen eten

De vrienden en de leerlingen van Jezus willen elkaar niet kwijtraken. Ze blijven dicht bij

elkaar, houden elkaar vast en vinden ook een manier om hun samenzijn vorm te geven. Elke

dag, vertelt Lucas, kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, ze braken het brood

bij elkaar thuis, en ze aten samen, een eenvoudige maaltijd, maar met vreugde. 

Samen eten,  ik  denk dat  het  voor  ons niet  vreemd is,  dat  dat  zo vaak aan de orde is  in

Bijbelverhalen. Want eten, dat betekent voor ons ook vaak, meer dan enkel je honger stillen.

Op het moment waarop er gegeten wordt, ben je bij elkaar. Om te eten, maar ook om samen te

zijn en bij te praten. 

We nodigen anderen uit om samen te eten. Om te genieten van lekker eten en drinken,

maar zeker ook van het gezelschap van elkaar. Als we feestvieren, eten we samen, veel en

lekker en uitbundig. En aan de maaltijd is het ook, dat het opvalt dat er plekken leeg blijven,

en mensen gemist worden. 

Samen eten, dat heeft alles te maken met gezamenlijkheid, met bij elkaar willen zijn,

en het goed hebben met elkaar.



Met Jezus aan de maaltijd

Samen eten, dat gebeurt in Bijbelverhalen ook. In het evangelie wordt vaak verteld hoe de

mensen rond Jezus samen eten, en met hem aan de maaltijd zitten. Er wordt verteld dat Jezus

bij mensen thuis wordt uitgenodigd, of met hen samen feest viert. 

Met belangrijke mensen zit hij aan tafel, maar ook met heel gewone mensen, of met

hen die niet  gezien worden. Vrouwen en mannen,  arm en rijk,  ziek en gezond,  Joden en

heidenen, denkers en doeners, geletterden en ongeletterden, allemaal aan één tafel. Wanneer

maak je dat nou mee? Als Jezus erbij is, gebeurt het.

Maaltijden  zijn  het,  waar  de last  van het  leven en de onrust  van de tijd  genoemd

mogen worden, en waar vreugde en verdriet, angst en verlangen, gedeeld kunnen worden en

een plek kunnen krijgen. Maaltijden zijn het waar alle kant van het leven voorbij komen, en

waar  iets  met  de  mensen  gebeurt.  De  leerlingen  van  Jezus  zullen  het  zich  nog  goed

herinneren.

Die ene maaltijd…

Eén maaltijd staat de leerlingen van Jezus nog in het bijzonder bij. Het is de maaltijd op de

avond waarop Jezus voor het laatst samen is met zijn vrienden. Jezus en zijn leerlingen eten

samen. 

Het is een indringend moment. Jezus heeft voor de laatste maal de gelegenheid om te

zeggen wat hem beweegt. Om uit te leggen waar het hem al die tijd om te doen is geweest. De

laatste gelegenheid om te laten zien wat hij wilde, met zijn leven, en wat zijn diepste inzet

was. 

Met zijn leerlingen zit hij aan, en dan gebeurt er iets met hen. En hij nam een brood,

brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei, dit is mijn lichaam, brood om van te leven voor

alle mensen. En hij nam de beker, en sprak het dankgebed uit, en zei, drink allen eruit, dit is

mijn bloed dat voor velen vergoten wordt. 

Nog één keer maakt Jezus duidelijk wat zijn inzet is, hoezeer hij zich met mensen wil

verbinden. Hij kiest ervoor om zich in alle vrijheid te verbinden met de mensen om zich heen.

Hij is bij hen, gaat met hen mee en leeft met hen het leven, kome wat komt. En hij doet voor hen

wat nodig is. Zo wil hij leven, zo schenkt hij zichzelf weg: voor het goed van alle mensen.

Gedachtenismaal

Die maaltijd, die is de leerlingen van Jezus altijd bijgebleven. En als ze bij elkaar zijn, dan

denken ze in  het  bijzonder  aan  die  maaltijd,  waar  Jezus  in  de tekens  van brood en wijn



zichzelf aan hen liet zien. En ze braken het brood, schrijft Lucas, als herinnering aan die ene

maaltijd. Ze braken het brood, net asl wij dat doen, als wij met elkaar de maaltijd vieren.

Brood breken en delen om elkaar er nog eens aan te herinneren, aan die mens die zichzelf

weggaf voor alle mensen.

Lied 840

… en maaltijd van de toekomst

De leerlingen van Jezus, vertelt Lucas, kwamen elke dag trouw en eensgezind samen in de

tempel, ze braken het brood bij elkaar thuis, en ze aten samen, een eenvoudige maaltijd, maar

met vreugde. Een maaltijd om te herinneren is het. Zoals ons avondmaal een maaltijd om te

herinneren is. 

Maar bij die maaltijden van de leerlingen gaat het om meer dan het verleden, meer dan

een herinnering. Jezus is er niet meer bij. Maar de leerlingen weten wat hen te doen staat: zijn

naam levend houden, en denken en doen als hij. In saamhorigheid bij elkaar komen, brood

breken en delen, dromen en verlangens delen, elkaar verhalen vertellen van die wereld die

Jezus voor ogen had. 

Ze  denken  aan  de  maaltijden  waaraan  Jezus  aanzat,  maaltijden  waarbij  iedereen

welkom was. Maaltijd waar er voor iedereen genoeg was. Niemand te weinig, en niemand

teveel.  De maaltijd  die ze vieren,  is  een maaltijd  waarin ze doen wat Jezus deed, waarin

zichtbaar wordt hoe Jezus leefde. 

Brood breken en wijn delen, als wij dat doen, dan gaat dat over vroeger, maar zeker ook over

nu. De maaltijd die wij met elkaar vieren is een maaltijd waaraan iedereen welkom is, en

gelijkelijk meedeelt van wat er is. 

Een maaltijd is het waarbij het zo anders toegaat dan in deze wereld, waarin mensen

verdeeld zijn in, wij en zij, in blank en zwart, in rijk en arm. Een wonderlijke maaltijd is het,

en toch zijn  mensen hem door de eeuwen heen blijven  vieren.  We zijn  het blijven  doen.

Omdat het zoveel waarde heeft, zoveel zeggingskracht, dat mensen blijven komen. 

Dat is bijzonder, en dat is ook goed. Ik denk dat de kerk één van de weinige plekken

is, waar we onbekommerd kunnen praten over, saamhorigheid, over barmhartigheid, zonder

dat je meteen wordt weggezet als naïeve idealist.  

En ik  denk dat  we dat  moeten  blijven  doen,  de  maaltijd  vieren,  en  aan  den lijve

meemaken wat dat betekent, welkom zijn zoals je bent, en mee kunnen delen in wat er is. Zo



doen we dat, in de kerk. Ook nu, in deze tijd, waarin de corona met alles daar omheen de

wereld beheerst. Brood en wijn kunnen we nu niet delen, maar wel het verhaal van Jezus, die

zichzelf weggaf voor het goede voor alle mensen. En zijn vergezichten van een wereld waarin

gezamenlijkheid heerst, en waarin het goede wordt gezocht voor alle mensen.

Besluit

De leerlingen van Jezus, vertelt Lucas, kwamen trouw en eensgezind samen in de tempel, ze

braken het  brood bij  elkaar  thuis,  en  ze  aten  samen,  een  eenvoudige  maaltijd,  maar  met

vreugde. Een beeld om voor ogen te houden is het, een beeld dat ons kan dragen.

.

Lied 385

Gebeden

U komt onze dank toe, Heer onze God, om wat Gij ons geeft:

Een goede aarde om met elkaar te bewonen, 

Mensen om mee te leven, 

brood om te breken, wijn om te delen,

Een maaltijd in overvloed voor alle volkeren. 

Wij bidden voor wie niets te eten hebben, 

Voor  mensen op de vlucht, zonder huis, zonder de noodzakelijkste medische hulp,

voor de armen, ook onder ons, 

voor wie maar met moeite de eindjes aan elkaar kan knopen.

We bidden voor wie nergens welkom zijn, 

Voor wie worden achtergesteld om geslacht of huiskleur. 

Voor al die mensen bidden wij, die geen grote mond hebben, 

En afhankelijk zijn van de ruimhartigheid van anderen. 

Wij bidden voor al diegenen, al die mensen die ook in onze tijd

kiezen zoals Jezus van Nazareth dat deed;

mensen die zichzelf durven uitdelen aan wie dat nodig heeft,

voor wie zich durven inzetten voor wie achtergesteld werd, 

voor wie opkomen voor wie dat zelf niet kan. 



Wij bidden voor elkaar, 

Voor jonge mensen van wie de bewegingsvrijheid zo is ingeperkt, 

Voor breekbare en oude mensen die alleen zijn, of bang.

Voor onze samenleving, die zo kwetsbaar blijkt te zijn. 

God, houd ons samen en blijf ons inspireren, 

Dat wij het brood breken en delen, 

Dat wij rechtzetten en heel maken, 

Dat wij het visioen levend houden van heel uw mensenvolk genodigd aan uw tafel




