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Ps. Toevoeging van 08-02-19 ( jehovah.nu/bladzijde-zeven.pdf ) betreft de “gedachtenisviering”, het avondmaal, “het 
breken van brood” op bovenstaande brief van 18-10-18 ( jehovah.nu/koninkrijkszalen-verkoop.pdf ) 

 

 
 

En zij bleven volharden in het onderwijs van de apostelen, 
het met elkaar delen en breken van brood 

en gebeden. Handelingen 2:42 
 
Vraag jezelf het volgende eens af: Waarom stuurde Jezus vlak voor hij deze heilige maaltijd instelde, 
de misdadiger Judas weg maar nodigen wij als Jehovah`s Getuigen, alles en iedereen ( inclusief 
misdadigers en seksueel pedofiele roofdieren) uit, voor een heilig en intiem bedoeld avondmaal? 
En waarom hield de apostel Paulus samen met de christenen in Troas ruim twee weken NA 14 Nisan 
het avondmaal? Zie Handelingen 20: 6,7. *** Rbi8 Handelingen 20:7 *** Lett.: „om brood te breken.” 
 
Bruikbare informatie betreft het avondmaal vond ik op de website van Maarten de Bruijn: 
http://bijbelonderzoek.blogspot.com/2012/12/blijft-dit-tot-een-gedachtenis-aan-mij.html 
Mijn eigen en eerdere conclusie betreft de manier waarop wij als Jehovah`s Getuigen het avondmaal 
“vieren” is op het volgende .pdf bestand te lezen. Helemaal onderaan mijn conclusie, kan je 
waardevolle informatie en een duidelijke uitleg vinden betreft het avondmaal, 
geschreven door Elle Wiltjer : jehovah.nu/gedachtenisviering.pdf 
 
Denk hier eens over na. Zijn wij onschuldige toeschouwers van het avondmaal of zijn wij, door het 
ons laten bedienen van het brood en de wijn, het aannemen ervan, het ongebruikt doorgeven van 
het brood en de wijn in werkelijkheid deelnemers van deze maaltijd? Deelnemers die de symbolen 
betreft het lichaam van onze Heer Jezus Christus weigeren en op deze manier Satan een dienst 
bewijzen? Per ongeluk en onbewust een Satanisch Ritueel uitvoeren? Of is het gewoon toeval? 
 

Is dit dan ook toeval? Een congreshal in 
Denemarken ( Google Maps 56°11'09.0"N 
9°37'12.8"E ) gebouwd in opdracht van het 
Wachttorengenootschap, in de vorm van 
het oog van Horus? Ik heb trouwens al 
jaren geleden zoiets eerder gezien bij de 
congreshal in Swifterbant. 
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