De Gewone Catechismus 94 - 100
Het Avondmaal – maaltijd vol verwachting
Groepsbespreking
1/ Door het Avondmaal wil de Here Jezus ons
geloof versterken. Hoe ervaart u dat? En wat
is de invloed van het Avondmaal op uw
dagelijkse leven?
2/ Bij het Avondmaal komen verschillende
aandachtspunten naar voren:
 verzoening met God
 gemeenschap met Christus
 gemeenschap met elkaar
 de verwachting 'totdat Hij komt'
Welke van deze aspecten spreekt u het meeste aan en waarom?
En welke komen minder tot hun recht? Hoe komt dat, denkt u?
3/ Volgens Calvijn leidt 4x per jaar Avondmaal vieren tot zorgeloosheid,
oppervlakkigheid en slapheid in het geloof. Calvijn vierde het liefst elke
week Avondmaal. Hoe vaak zou u het Avondmaal willen vieren?
4/ In sommige kerken mogen alleen ‘belijdende leden’ het Avondmaal
mee vieren. In andere kerken kent men het ‘open Avondmaal’ en wordt
iedereen uitgenodigd om het Avondmaal mee te vieren. Hoe denkt u
hierover?
5/ Hoe denkt u over Avondmaal vieren als gezin of met een groep
christenen die bv. samen een conferentie bezoeken?
6/ Het Avondmaal is een feestmaal, maar heeft volgens sommigen vaak
een wat sombere uitstraling. Hoe kijkt u daar tegen aan? Zou dat
moeten veranderen? Zo ja, hoe dan?

Leesrooster
GC 94
1 Petrus 2:21-25
In het Avondmaal herinnert Jezus ons eraan, dat Hij ‘voor eens en
altijd voor de zonden van onrechtvaardigen geleden heeft, om ons zo
bij God te brengen’ (1 Petrus 3:18).
Hoe vaak denkt u daaraan en met welke liederen zingt u daarvan?
GC 95
Efeziërs 3:14-21
We ervaren bij het avondmaal de hoogte, de diepte, de breedte en de
lengte van de liefde van Christus.
Hoe ervaart u dat Jezus zelf vanuit de hemel gastheer is aan de tafel
(de hoogte)? Hoe wordt u door het gebroken brood en de uitgegoten
wijn bepaald bij het lijden van Christus (de diepte)? Hoe geeft u zelf
vorm aan die verbondenheid met anderen in de gemeente (de
breedte)? Wat stelt u zich voor bij de bruiloft van het Lam (de lengte)?
GC 96
Psalm 34
In vers 8 van Psalm 34 staat: ‘Proef en geniet de goedheid van de
HEER’. Sta even stil bij elk van deze woorden en laat ze tot je
doordringen.
GC 97
Kolossenzen 3:1-4
Wat betekent het voor u persoonlijk dat u van Christus bent?
GC 98 Kolossenzen 1:1-20
Door het Avondmaal versterkt de Heilige
Geest in ons ‘de gezindheid van Christus’.
Bij de Kolossenzen uit zich dat o.a. in liefde,
vrucht dragen, volharding en vrede.
Op welke manier werkt het Avondmaal bij u
door in de dagen/weken erna?

7/ Zou u, als u gast bent in een andere kerk, het Avondmaal meevieren?

GC 99
Jesaja 25:6-9
Is het Avondmaal voor u een feestmaal?
Waar zit voor u het feestelijke vooral in?

8/ In sommige kerken brengen de oudsten brood en wijn aan huis bij
ernstig zieken. Zou u dat voor uzelf ook willen als u langdurig niet meer
naar de kerk kunt gaan?

GC 100
Openbaring 21:1-7 en 22:1-5
Hoe verlangend kijkt u uit naar die grote dag? Zijn er ook oorzaken
waarom dat verlangen soms niet zo groot is?

