
Handelingen 20

Handelingen 20:7
En op den eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met
hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne rede uit tot den middernacht.

Laten wij, voor we overhaaste conclusies trekken uit deze ene tekst, eerst het gehele gedeelte lezen.

Handelingen 20:1-12
Nadat nu het oproer gestild was, Paulus, de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit om naar 
Macedonië te reizen. En als hij die delen doorgereisd, en hen met vele redenen vermaand had, kwam hij in 
Griekenland. En als hij aldaar drie maanden overgebracht had, en hem van de Joden lagen gelegd werden, als hij 
naar Syrië zoude varen, zo werd hij van zin weder te keren door Macedónië. En hem vergezelschapte tot in Azië 
Sópater van Beréa; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe, en Timótheüs en 
van die van Azië Tychikus en Trófimus. Dezen, vooraf heengegaan zijnde, wachtten ons te Tróas, alwaar wij ons 
zeven dagen onthielden.
En op den eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met
hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne rede uit tot den middernacht.
En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zeker jongeling, met name E'utychus, 
zat in het venster en met een diepen slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door den slaap 
nederstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts, en werd dood opgenomen. Doch Paulus, afgekomen 
zijnde, viel op hem, en hem omvangende, zeide hij: Weest niet beroerd; want zijn ziel is in hem. En als hij weder 
boven gegaan was, en brood gebroken en wat gegeten had, en lang, tot den dageraad toe, met hen gesproken 
had, vertrok hij alzo. En zij brachten den knecht levende, en waren bovenmate vertroost.

Gaat dit gedeelte over een eredienst met avondmaal op een zondag?

Vers 11 vermeldt, dat Paulus het brood brak en wat at en daarna zijn rede voortzette. Bovendien wordt nergens in 
het stuk melding gemaakt van de rituelen van een avondmaalsviering.
Betekent “brood breken” per definitie “avondmaal vieren” ?. Wie bekend is met de vorm van bijvoorbeeld Turks 
brood, zal er ook mee bekend zijn, dat zo'n plat, rond brood niet werd gesneden, maar dat men er stukjes van 
afbrak en die stukjes at.
Als Lukas consequent de Joodse dagindeling gebruikt en volgens ons blijkt dit uit het reisverslag in de wat grotere 
context, dan vindt deze maaltijd plaats op een zaterdagavond, na het einde van de sabbat.
Als dat zo is, blijkt uit vers 11, dat Paulus bij het aanbreken van de dag, dus op de eerste dag der week (zondag) 
zijn reis vervolgt.

De vraag, of dit gedeelte legaal kan worden gebruikt om de zondagsviering onder de eerste christenen te 
bewijzen, moeten wij derhalve met stelligheid afwijzen.


