Zondag
Het avondmaal is een gedachtenismaaltijd. Bijbels ‘gedenken’ is méér
dan ergens aan terugdenken.
‘Gods daden gedenken’ betekent dat je je
die daden herinnert én tegelijk beseft dat
die daden alles betekenen voor vandaag
en morgen. God bewees zich in de
geschiedenis als bevrijder, als machtig,
genadig, trouw en liefdevol. En hij wil
precies zó ook vandaag voor ons zijn.
‘Gods daden gedenken’ is bedoeld om je
nu, in je eigen concrete situatie, toe te
vertrouwen aan die God die in de
geschiedenis zich zo geweldig heeft laten
zien. Dat is ook de bedoeling van het
vieren van het avondmaal. Want Jezus
zei: ‘Doe dit, telkens opnieuw, om mij te
gedenken’.

Verleden

De viering van het avondmaal brengt je
terug naar het verleden. Door brood en
wijn verwijst Jezus ons immers naar zijn
lichaam en bloed dat gebroken en
vergoten werd bij zijn offerdood voor de
zonden van de wereld. Jezus geeft het
avondmaal eenzelfde betekenis als
Pesach. Een feest dat bij uitstek een
feest van ‘gedenken’ is. Brood en wijn
worden door Jezus verbonden aan zijn
lichaam en bloed. Ze verwijzen naar Gods
bevrijdend ingrijpen dat nog verder gaat
en eindeloos veel meer bevrijdt dan de
bevrijding uit Egypte: het offer van Jezus
Christus dat ieder die gelooft bevrijdt uit
de slavenboeien van zonde, schuld en
dood.

Heden
Met dat je terug mag denken aan Gods
machtige daad van bevrijding door Jezus’
kruis en opstanding, mag je je vandaag
aan hem toevertrouwen. En door brood
en wijn mag je door het werk van de
heilige Geest ervaren hoe je persoonlijk
mag delen in Jezus’ sterven en
opstanding. Brood en wijn zijn
bevestigingen van Jezus’ liefde, waardoor
hij ons als het ware aan zijn hart drukt en
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Vraag 75 Hoe wordt u in het heilig avondmaal onderwezen en ervan verzekerd, dat u aan het

enige offer van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al zijn schatten deel hebt?

Christus heeft mij en alle gelovigen een bevel en daarbij ook een belofte gegeven.
Hij heeft bevolen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en uit deze beker te
drinken. Hij heeft daarbij ten eerste belooft, dat zijn lichaam voor mij aan het kruis geofferd
en zijn bloed voor mij vergoten is. Dit is even zeker als ik met de ogen zie dat het brood van de
Here voor mij gebroken en de beker mij gegeven wordt. Ten tweede heeft Hij beloofd, dat Hij
zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven voedt en
verkwikt. Dit is even zeker als ik het brood en de wijn, als betrouwbare tekenen van Christus'
lichaam en bloed, uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet.
Vraag 76 Wat betekent dat: het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed

drinken?

Dat wij met een gelovig hart heel het lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor
vergeving van zonden en eeuwig leven verkrijgen. Verder ook, dat wij door de Heilige Geest,
die tegelijk in Christus en in ons woont, steeds meer met zijn heilig lichaam verenigd worden,
en wel zo, dat wij, hoewel Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, toch vlees van zijn vlees
en been van zijn gebeente zijn; en ook zo, dat wij door één Geest eeuwig leven en geregeerd
worden, zoals de leden van het lichaam door één ziel.
Vraag 77 Waar heeft Christus beloofd dat Hij de gelovigen even zeker met zijn lichaam en

bloed wil voeden en verkwikken, als zij van dit gebroken brood eten en uit deze beker drinken?
In de instelling van het avondmaal, die zo luidt: In de nacht waarin de Heer Jezus werd
uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn
lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten
wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit
brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt, 1
Korintiërs 11:23-26. Deze belofte wordt herhaald door de apostel Paulus, als hij zegt: Maakt
de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt
het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is
zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood, 1
Korintiërs 10:16, 17.

Lees de Bijbel: Gods daden gedenken Exodus 13,3 (na uittochtsgeschiedenis in Exodus 12!);

Deuteronomium 16,1-12 (m.n. verzen 3 en 12); Psalm 77 (m.n. verzen 4, 7 en 12); Psalm 78 (omschrijvend
wat de bedoeling van gedenken is; m.n. verzen 1-8); 2 Timoteüs 2,8. Instelling heilig Avondmaal Matteüs
26,26-29 // Marcus 14,22-25 // Luc. 22,14-20. Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse
Geloofsbelijdenis, artikelen 33 en 35.

in ons oor fluistert: ‘Ik heb voor jou, daar

jij anders de eeuwige dood had moeten
sterven, mijn lichaam in de dood gegeven
en mijn bloed vergoten’.
Avondmaal vieren vandaag kan dus niet
zonder overgave in een persoonlijk
geloof. Maar vandaag avondmaal vieren
met elkaar (want het is per definitie een
viering van de gemeente) betekent ook
dat je je aan elkaar geeft. Omdat
Christus zijn volgelingen aan elkaar
geeft als broeders en zusters. Dat vraagt
ook overgave.

Toekomst
De bevrijding door Jezus mag nu worden
ervaren door het geloof en op een
bijzondere manier door brood en wijn.

Maar het is er nog niet volkomen. Dat
komt pas als Jezus’ terugkomt met de
wolken, levenden en doden zal oordelen
en alles nieuw zal worden.
Nu is het leven op de nieuwe aarde vaak
buiten ons blikveld. Terwijl God ons juist
onzegbaar troost met zijn toekomst: ‘Ik
maak alle dingen nieuw’. Door brood en
wijn wil de Heer ons iets van die
toekomst laten proeven. Eens komt er
het moment dat we met Jezus zullen
eten en drinken in het koninkrijk van zijn
Vader.
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