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Bijbelstudie 
Handelingen

LES 2 Het breken van het brood

Opbouw van de bijbelstudie

1. Inleiding op Handelingen

2. Het breken van het Brood

3. De onderlinge gemeenschap

4. Het onderricht van de apostelen

5. Een avond met tijd voor vragen en reacties

6. Wonderen en ketenen

7. Hulpeloze helden

8. Getuigen zijn

Handelingen 2:41-47

• Komende 3 avonden voor 6 verzen?
• Lucas legt de nadruk op dit gedeelte

• De taal van Jezus’ getuigen
• Vraagt nederigheid

• Openheid

• Geduld en interesse

• Stijlfiguren – filmmuziek voor boekenliefhebbers
• Inclusio vers 41 en 47 (1st½) 

• Parallellisme vers 42 - 47 (2de½)

Stijlfiguren in 2:41-47

• Inclusio geeft context
• Thema’s door de bijbel heen

• Bekering en doop
• Zondvloed / exodus / reinigingswetten

• Verlossing en reiniging door vertrouwen 
en gehoorzaamheid.

• Belofte van zegen
• Belofte aan Abraham, Isaak, Jacob

• God zegent alle volken door Israël

• Koningschap hersteld, zegen zichtbaar
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Stijlfiguren in 2:41-47

• Parallellisme  legt nadruk
• Op praktische aspecten

• drievoudig patroon 
• Vers 42 benoemt

• Vers 43-47 werkt uit

• Toegewijd en trouw aan;
• Het onderwijs van de apostelen

• De onderlinge gemeenschap

• Het breken van het brood 
(gebed en lofprijs)

Het breken van het brood

• Wat nemen we mee?
• Geen dagelijks taalgebruik
• Verbonden aan wonderen en tekenen
• Verbonden aan gedenken (avondmaal)

• Welke woorden kent de bijbel

OT - sjoel-chan, ‘tafel’ letterlijk: ‘de huid 
van een dier’; 
OT - Vtchtm, ‘brood’, 
OT - Misjtz, ‘drinken’, vooral met 
betrekking tot een feestelijke maaltijd. 

NT - deipnon de hoofdmaaltijd aan het 
begin van de avond, meest voorkomend.
NT - ariston de maaltijd eerder op de dag, 
wordt naast deipnon gebruikt in Luc. 14:12
NT - “tafel” net als in het OT wordt het 
woord ter aanduiding van de maaltijd 
gebruikt

Het breken van het brood
NT - klasis tou artou, letterlijk ‘breken van het brood’ zoals in Handelingen, waarbij 
de gastheer, vaak de vader, handelingen verrichtte aan het begin van de maaltijd.

• Praktische taal voor duiding

• Unieke woorden voor cultureel fenomeen
• Prediker 5: Overvloed is een geschenk van God

• Waardevolle maaltijden in dagelijks leven
• Huwelijk (Gen. 29:22)

• Opgroeien zelfstandigheid (1 Sam. 2:23)

• Scheren van schapen (1 Sam. 25:36)

• Versterken relaties (Gen. 43:32) 

• Aangaan verdragen (Gen. 26:30)

• Band tussen eten en zegen tegenwoordig?

Vragen?
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Het breken van het brood
NT - klasis tou artou, letterlijk ‘breken van het brood’ zoals in Handelingen, waarbij 
de gastheer, vaak de vader, handelingen verrichtte aan het begin van de maaltijd.

• Samen eten en avondmaal vieren

• Gewoonte van Agapemaaltijden 
• Ieder neemt eten en drinken mee

• Delen van verhalen, gedachten, getuigenissen

• Moment van gedenken - avondmaal

• Eigentijdse uitnodiging: “Kom”

Koffie!

Maaltijden door de bijbel heen (OT)

• Een hof vol vruchten Genesis 1,2

• De koning van Salem Genesis 14

• Gastvrijheid van Abraham Genesis 18 

• Isaak eet met Abimelech Genesis 26

• Het Pesachmaal Exodus 12 

• De hemelse troonzaal Exodus 24 

• Gescheiden tafels Daniel 1 

Maaltijden door de bijbel heen (NT)

• Het evangelie:
• Jezus in bedenkelijk gezelschap

• Jezus geeft menigtes te eten

• Jezus vraagt ons te gedenken

• Handelingen:
• Petrus bij Cornelius 

• Paulus bij Ananias

• De gevangenbewaarder
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Handelingen 2: de maaltijd

• Nieuwe eetgewoontes
• Dankbaar voor de zegen

• De oogst, voorspoed

• Genade en verlossing

• Gastvrijheid vs isolatie
• Goed gezelschap?

• Met wie verbonden?

Handelingen 2: de maaltijd

• Niet “tijdens” maar “met” de maaltijd
• Het koninkrijk van Jezus werd zichtbaar in de sociale 

en culturele vezels van de eerste gemeente.

• Wat kunnen wij hiermee?

Boskoop 2022: de maaltijd

Elke dag
• Een hechte gemeenschap

• Leven we in 1 of 2 werelden

Geest van eenvoud
• Lucas enthousiast: Aphelotēs kardia” ?

• Grens doorbrekende maaltijden

• 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het 

brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud 

en vol vreugde.

Vol vreugde
• Denk aan Prediker 5 

• Lofprijs/aanbidding 
vanuit dankbaarheid

Vragen?
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Tot volgende week!
De onderlinge gemeenschap


