
HOOFDSTUK  22: BIJ BROOD EN BEKER

 De kerk gedenkt de dood én de opstanding van Christus in één gebeuren, bij brood en beker (avondmaal). 
 Eerbiedig, in stille verwondering: Hij heeft Zichzelf gegeven in de dood. 
 En uitgelaten van vreugde: Hij heeft Zich uit liefde voor mij gegeven. 
(Vergelijk deze beleving eens met situatie waarbij 4 en 5 mei op 1 dag zouden vallen).

 Het sacrament  van het  Avondmaal  is  door  Christus  ingesteld.  Hij  deed dat  tijdens de viering van het 
Pascha. Hij sluit aan bij de gebruiken van brood en beker van de Pascha viering en geeft die gebruiken een 
nieuwe glans en een nieuwe betekenis. 

 Het gaat  bij  het  avondmaal  niet  in  de eerste  plaats  om wat  je  binnen krijgt  aan substantie.  Maar  het 
avondmaal wil duidelijk maken Wie Zich aan je schenkt, namelijk Christus in eigen Persoon en met Hem 
alles wat Hij heeft verdiend. Hij verbindt Zichzelf aan het brood en de beker. Wanneer Christus spreekt 
over zijn bloed en zijn lichaam gaat het niet over een substantie, maar heeft Hij het over Zichzelf. Met het 
bloed en lichaam wordt Christus zelf bedoeld in zijn overgave aan het kruis: zo ben Ik voor jou. Die 
liefdevolle overgave in het Zichzelf wegschenken is tekenend voor Hem.

 De tekenen van brood en beker zijn veelbetekenend en laten Jezus in Zijn zelfovergave zien. 
 Christus noemt Zich het levende brood. Zijn dood is  ons brood, levensmiddel.   Hij  heeft  Zichzelf 

helemaal gegeven als een levend brood, dat Zichzelf uitdeelt. Wie Hem eet, zal leven door Hem.
  De beker is bevrijdingsdrank, het bloed van Christus is vergoten om ons te bevrijden. De beker staat zo 

in het teken van de vreugde om de bevrijding. Daarom wordt ook de dankzegging erover uitgesproken. 
Door gelovig te drinken, maak je je Hem helemaal eigen. Hij deelt Zichzelf als het ware uit aan ons in 
de beker die rond gaat.

Christus  lichaam eten en zijn bloed drinken betekent op een krachtige manier zeggen: Hem helemaal 
aanvaarden zoals Hij voor je wil zijn in Zijn zelfopoffering. In feite eten en drinken we van Christus in 
elke kerkdienst. We eten en drinken door Zijn woorden te aanvaarden. De viering van het avondmaal stelt 
ons dit extra duidelijk voor ogen.

 Gemeenschap is wezenlijk voor de viering van het avondmaal. Jezus geeft Zich aan ons, maar Hij vraagt 
ook dat wij ons aan Hem geven. Aan de avondmaalstafel gaat het erom dat we Hem ontvangen, dat Hij één 
met ons wordt en wij met Hem. Het gaat om meer dan in Christus geloven, het is bedoeld om het beleven 
van de intieme band met Hem, je kunt zien, proeven en voelen hoeveel Hij van je houdt! De gelovige gaat 
in  op  de  stem van Christus  om gemeenschap met  Hem te  oefenen,  een  allesomvattende  persoonlijke 
gemeenschap. Wie  Zich aan de Here hecht, is één geest met Hem. Via Hem wordt je ook opgenomen in de 
bestaande liefdesband van God zelf, tussen Vader, Zoon en Geest. We worden in het avondmaal genadig 
tot die gemeenschap geroepen.

 De Heilige Geest zorgt ervoor dat je de band met Christus ook daadwerkelijk ontvangt. Wij worden door 
de  Geest  naar  Christus  toe  geleid.  Eerst  word  je  door  Hem naar  het  kruis  geleid.  Op  grond  van  de 
verzoening van toen is het mogelijk de nieuwe band met Christus in het heden te beleven. De Geest sticht 
de gemeenschap, brengt de verbinding tot stand. Hij maakt daarbij gebruik van de breking van het brood en 
het drinken van de beker om te verenigen met Christus.  Door de werking van de Geest krijg je even 
werkelijk deel aan Christus in de hemel als wij de tekenen van brood en beker ontvangen.

 Hoewel het avondmaal een sobere maaltijd is, is de uitwerking van de maaltijd groot. Het werkt diep in op 
onze ziel. Het avondmaal wijst Christus aan als middel waardoor ons geestelijk leven wordt gevoed. We 
begrijpen wel niet hoe dat werkt, maar we geloven ook hierin Christus op Zijn Woord.

 Samen eten schept een band. De Heer wil zijn gelovigen ook aan elkaar verbinden. De band met Christus 
schept ook onderling een band. Samen één lichaam. Eén brood, allen deel aan het ene brood. Vieren van 
het avondmaal betekent daarom ook oog hebben voor hen die mee aan tafel gaan. Anderen negeren en 
passeren, en toch gemeenschap met Christus willen, dat vloekt met elkaar.

 Avondmaal betekent ook vooruitzien. Het is een maaltijd voor onderweg, een maaltijd om het verlangen te 
wekken naar de viering van de bruiloft van het Lam. Het is een voorsmaak van de eeuwige vreugde die 
voor ons is weggelegd. Het leven zal dankzij Christus één groot feest worden. Daarom spreken wij ook 
onze dankzegging uit bij het avondmaal voor Gods genade voor ons in Christus. Hem zij de eer!

 Ter lezing uit het boek: kinderen of jongeren aan het avondmaal.
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