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Het avondmaal in vier grote woorden

T. Dijkema

In dit artikel wil ik vier punten behandelen die van belang zijn bij ons nadenken over het avondmaal. Achtereenvolgens zijn
dat de volgende aspecten: het avondmaal als gedachtenis, het avondmaal als verkondiging, het avondmaal als gemeenschap
en het avondmaal als verwachting.

1. Het avondmaal als gedachtenis
Doet dit tot mijn gedachtenis. Met deze woorden en met die andere (dit brood is mijn lichaam, deze beker is het nieuwe
verbond in mijn bloed) heeft de Here Jezus zijn boodschap van verlossing op ongeëvenaarde wijze samengevat. Meer dan
een lange preek, meer dan een diepborende brief willen deze woorden ons de kern van het Evangelie aanreiken. Wat
betekent 'gedachtenis'? Wat betekent gedenken?
Gedenken is een woord dat we al uit het Oude Testament kennen. Het is meer dan herinnering. Bij 'gedachtenis' moet je
eerder aan een monument denken. Zo vormt de steenhoop bij de Jordaan een blijvend monument, dat herinnert aan de
intocht in het beloofde land. Zie Jozua 4:4-9, 20-24. Het is een steenstapel, die Gods daden van bevrijding blijvend in het
geheugen grift. Ook het altaar dat de Overjordaanse stammen bij de Jordaan neerzetten (Joz. 22:10,26), is een monument
van trouw en toewijding, een blijvende herinnering, een gedenkteken dat een taal spreekt, een altaar als getuige van
blijvende toewijding aan God.
Ik denk vervolgens aan Psalm 111:4: 'Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht, genadig en barmhartig is de
HERE.' De gedachtenis, het monument, herinnert aan de daden van de Here God. Het monument brengt bij Gods volk in
blijvende herinnering hoe goed hun Heer is. En ook: hoe nabij Hij is.
Als de Here Jezus zegt: doet dit (dit breken, eten, drinken, de dankzegging uitspreken) tot mijn gedachtenis, betekent dat:
dit brood en deze beker die je in je handen neemt, die je proeft, zijn een monument voor Mij.
Het is niet zo dat je door te eten en te drinken als het ware Christus bij God in gedachtenis brengt, dat je God herinnert aan
zijn Zoon. Het is juist omgekeerd; dat God door deze bijzondere tekenen ons in herinnering brengt wat Christus gedaan
heeft. Zoals (een zwakke vergelijking) het monument van de dokwerker in Amsterdam een blijvende herinnering is aan de
onverzettelijkheid van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, zo is het avondmaal een monument dat ons aan Christus'
hartelijke liefde en trouw herinnert én daarvan verzekert. Het is geen monument uit een grijs verleden, dat je af en toe eens
liefkozend en vertederd bekijkt en zegt: ach, dat was toen. Het is een monument dat vandaag zijn duidelijke taal spreekt en
een krachtig getuigenis geeft waar je niet omheen kunt.

2. Het avondmaal als verkondiging
Bekend is de uitspraak van Paulus in 1 Korintiërs 11:26: 'Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt
gij de dood des Heren, totdat Hij komt.' Voor verkondigen staat daar een woord dat aankondigen betekent, goed nieuws
bekend maken.
Ik geloof dat deze uitspraak een toevoeging is van Paulus. Niet meer een aanhaling van een letterlijk woord uit de mond
van de Here, zoals in de verzen 24 en 25. Paulus, geleid door de Geest die hem inspireert, kent aan de handeling van eten
en drinken de betekenis toe van verkondigen.
Paulus weet wat verkondigen is! Hij heeft het talloze malen gedaan tijdens zijn reizen. Vergelijk Handelingen 13:5; 15:36;
17:3,23. Hij heeft er over geschreven in zijn brieven: 1 Korintiërs 2:1; Filippenzen 1:17,18; Kolossenzen 1:28. Overal staat
dan hetzelfde woord.
Paulus stelt hier dat eten en drinken verkondigen is. Het is moeilijk te zeggen of de apostel daarmee bedoelt dat de
handeling op zichzelf een verkondiging is, of dat hij hier denkt aan de woorden die bij de handeling gezegd werden. Het is
allebei mogelijk. Ik denk zelf meer aan het eerste: de handeling van breken, eten en drinken is een verkondiging.
Avondmaal vieren is Christus verkondigen. Daarom ben ik van mening dat het niet juist is, een tegenstelling aan te brengen
tussen de verkondiging van het Woord enerzijds en de viering van het avondmaal anderzijds. De ambtelijke verkondiging
van het Woord, de proclamatie van het heil, blijft nodig. 'Hoe geloven in Hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen
zonder prediker?' (Rom. 10:14). Een avondmaalsviering zonder preek hangt in de lucht. Maar kortweg zeggen dat vaker
avondmaal vieren ten koste gaat van het Woord, is geen zorgvuldige manier van spreken.
In artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat de mooie zin: 'Daarbij gedenken wij samen met dankzegging de



dood van Christus, onze Heiland, en doen wij belijdenis van ons geloof en van de christelijke godsdienst.' Hierbij verwijst
artikel 35 naar 1 Korintiërs 11:26. Onze gang naar het avondmaal is een publieke daad, een belijdenis van ons geloof, een
bekendmaking van de dood van de Here als de enige grond van ons heil. Daarom is het belangrijk, die belijdenis zichtbaar
te maken door op te staan van je zitplaats en naar voren te gaan. Ieder kan het zien, en ieder mag deze
verkondiging-zonder-woorden horen: ik geloof in Jezus Christus, mijn Heiland, die gestorven is en die leeft.

3. Het avondmaal als gemeenschap
Dit aspect is het mooiste en het diepste van het avondmaal: de gemeenschap met Christus (en daarom ook onderlinge
gemeenschap, maar daar ga ik nu niet verder op in). 'Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging
uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het
lichaam van Christus?' (1 Kor. 10:16).
Ik herinner aan de sterke woorden van de Here Jezus zelf, opgetekend in Johannes 6 (m.n. vs 52v, 56): 'Want mijn vlees is
ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.'
In 1 Johannes komen we herhaaldelijk de gedachte tegen van het 'blijven in Christus'. Zie 2:5,6; 2:24,25; 3:6,24. Ik wil die
gedachte van het 'blijven in Christus' in verband zien met het avondmaal. Door te eten en te drinken, ontvangen wij de
tekenen van Christus' lichaam en bloed in ons lichaam. Nooit worden wij meer één met Christus, nooit voelbaarder,
tastbaarder, dan bij het avondmaal.
Ik moet hierbij altijd denken aan wat Paulus schrijft in Efeziërs 3:18: 'Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan, samen
met alle heiligen, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van
God die de kennis te boven gaat.'
Liefde van God die de kennis te boven gaat: die liefde 'kennen' wij daar waar Christus Zichzelf geeft aan ons, in de tekenen
van brood en wijn.
Dit onderwijs van de Bijbel wordt onderstreept door de belijdenis. Ik noemde hierboven al artikel 35 NGB. Nogmaals
benut ik dat artikel: '... zo zeker als wij het sacrament ontvangen en in onze handen houden en het eten en drinken met onze
mond, om ons leven in stand te houden, zo zeker ontvangen wij door het geloof - dat de hand en de mond van onze ziel is -
het ware lichaam en bloed van Christus, onze enige Heiland, om ons geestelijke leven in stand te houden.'
Christus 'werkt dan ook in ons alles wat Hij ons door deze heilige tekenen voor ogen stelt, hoewel de wijze waarop dit
geschiedt, ons verstand te boven gaat, evenals de werking van de Heilige Geest verborgen is en niet te begrijpen.'
Prachtig is ook hoe zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus deze dingen onder woorden brengt. Vraag en antwoord
76 horen tot het mooiste van onze gereformeerde belijdenis: '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 de aarde zijn, toch vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. ...'
Hier spreekt de Catechismus de huwelijkstaal van Adam in Genesis 2: vlees van mijn vlees. Deze dingen voltrekken zich als
wij de dood van Christus gedenken, vieren en verkondigen. Nooit hebben wij dieper gemeenschap met Christus door het
geloof, dan wanneer wij zijn lichaam en bloed samen ontvangen.
Daarom is de gemeenschap met Christus het hart van de avondmaalsviering. Daartoe heeft de Here dit teken ons gegeven.

4. Het avondmaal als verwachting
'Wij genieten aan de avondmaalstafel een voorsmaak van de overvloed van vreugde die Christus heeft toegezegd. We zien
met groot verlangen uit naar de bruiloft van het Lam, als Hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het Koninkrijk van zijn
Vader. Daarom mogen wij blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam komt.'
In deze paar zinnen uit ons verkorte avondmaalsformulier worden belangrijke bijbelse notities samengevat. Allereerst was
het de Here zelf, die bij de instelling van het avondmaal tijdens de Paschamaaltijd zei: 'Ik zal zeker niet meer van deze
vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader' (Mat.
26:29).
Als Paulus de Korintiërs onderwijst over de betekenis van het avondmaal, zegt hij: 'Want zo dikwijls gij dit brood eet en de
beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt' (1 Kor. 11:26).
En over de bruiloft van het Lam schrijft Johannes in Openbaring 19:6-10. We horen daar de woorden 'laten wij blij zijn en
vreugde bedrijven' en 'zalig zij die genodigd zijn tot de bruiloft van het Lam'.
Ik herinner ook aan de keren dat de Here Jezus in zijn onderwijs de te verwachten grote toekomst vergelijkt met een
koninklijk bruiloftsmaal of woorden van gelijke strekking.
Het volmaakte is nog niet gekomen. Hier al mogen wij de taal van de bruiloft gebruiken (vlees van zijn vlees, been van zijn



gebeente), als het gaat over het avondmaal. Hier al genieten wij de gemeenschap met Christus. Maar het is een
gemeenschap-in-geloof, nog niet in aanschouwen en in volle werkelijkheid de Here kennen, aanraken en het brood en de
beker uit zijn hand ontvangen. Elke avondmaalsviering is voor ons een geloofsoefening: verwachten wij Jezus nog? Leeft
het ook voor ons? Elk avondmaal is nodig (vergelijk het 'zo dikwijls' van 1 Korintiërs 11) om onze verwachting op Christus
te richten.

De genoemde vier gezichtspunten geven aan hoe onmisbaar het avondmaal is voor ons geloofsleven. Daarom mogen wij
verwachten dat wij door dit sacrament van het avondmaal versterkt worden in ons geloof.


