
Uitleg voor de kinderen bij het Avondmaal: 

 

Toen je net geboren was, ben je waarschijnlijk ook gedoopt. 

De mensen in de kerk waren erg blij, dat je de kerk in gebracht werd. 

Zij hebben voor je gezongen en gedankt dat je geboren was. 

 

De dominee doopte je en je ouders noemden je naam. 

Je hoort bij God, je bent met hem verbonden, dat weet je nu. 

 

Nu ben je groter. 

Thuis, op school en in de kerk hoor je verhalen uit de bijbel.  

Die verhalen zijn voor ons opgeschreven. 

 

In de Bijbel lezen we bijvoorbeeld,  

dat aan Mozes tien leefregels worden gegeven.    

Regels waarin staat hoe je van God kunt houden en van mensen. 

Hoe je met God en met elkaar kunt omgaan. 

 

Je hoort verhalen waarin verteld wordt over Jezus. 

Hij houdt veel van mensen, zeker ook van de kinderen. 

Hij helpt ons, en leert ons hoe we elkaar kunnen helpen. 

Hij leert ons wat belangrijk is in het koninkrijk van zijn Vader. 

En Hij laat zien hoe we altijd aan hem kunnen blijven denken: 

door brood en wijn te delen met elkaar. 

  

Op de avond voor zijn dood gebeurde er iets bijzonders. 

Toen hij op het Joodse paasfeest met zijn vrienden 

aan tafel zat om de feestmaaltijd met hen te eten, het paasmaal,  

vertelde hij hen dat hij weg zou gaan. 

Hij ging naar zijn hemelse Vader. 

 

Toen werd het heel stil aan tafel. 

Iedereen hield de adem in. 

 

Maar toen kwam het mooiste ogenblik van de hele avond: 

Jezus zei: ‘Ik blijf wel bij jullie, maar niet zoals ik nu bij je ben’. 

Hij legde het hen zo uit: 

 

Op tafel lag brood, dat nam hij in zijn handen, brak het in stukken,  

deelde het rond aan zijn vrienden en zei: 

’Neem van dit brood en eet ervan, want zo zal ik gebroken worden’. 

 

Toen nam hij ook de beker met wijn, gaf die aan zijn vrienden en zei: 

‘Neem ook deze beker en drink eruit, want de wijn lijkt op mijn bloed  

en laat zien dat jullie zonden vergeven worden. 

 

En elke keer als je dit doet, denk dan aan mij  

dan ben ik in jullie midden.’ 



 

Herinneren 

Viert jouw gezin speciale feesten? 

Eet je dan samen en praat 

je over het feest? 

Zeg je dan: 'Herinner jij je...?' 

 

Als christenen samenkomen als kerk, vieren zij vaak ook een soort feestmaal. 

Zo is het begonnen. 

Het was de dag van een joods feest: Pasen. Jezus deelde een maaltijd met zijn vrienden. Hij 

nam een brood, brak het in stukken en deelde het uit. 

'Eet dit brood,' zei Hij. 'En elke keer als jullie zo samen brood delen, denk er dan aan dat Ik 

mijn leven voor jullie heb gegeven.' 

Toen nam Hij een beker wijn, deelde de wijn met hen. 'Drink deze wijn,' zei Hij. 'En elke keer 

als jullie zo samen wijn drinken, denk er dan aan dat Ik mijn leven voor jullie heb gegeven.' 

Uit de boeken die Mattheüs, Marcus en Lucas schreven over Jezus 

De volgende dag werd Jezus gedood. Maar God gaf Hem het leven terug. Christenen 

geloven dat de mensen die Jezus volgen een nieuw en gelukkig leven beginnen, omdat zij lid 

zijn van het gezin van God. 

--------------------------------------------------- 

Ooit gevonden op het wereldwijde web 


