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Met de zondagen waarop het avondmaal wordt gevierd, rekenen wij extra. Als het enigszins kan, zorgen wij ervoor dat wij
op die zondagen thuis zijn en aan de viering kunnen deelnemen. Deze goede gewoonte doet de vraag rijzen: is het
avondmaal dan meer dan de preek? Draagt de zondag waarop het gehouden wordt, een bijzonder karakter? Met deze
vraag willen wij ons in dit artikel bezighouden.

Woord en sacrament
Volgens onze belijdenis (zondag 25 HC en art. 33 NGB) behoort het avondmaal tot de twee sacramenten die de kerk uit
de hand van haar Heer ontvangen heeft. Het woord 'sacrament' komt in de Schrift niet voor, maar reeds eeuwenlang
gebruikt de kerk dit wat moeilijke woord om er doop en avondmaal mee aan te duiden.
Over de verhouding van Woord en sacrament is in de zestiende eeuw een heftige strijd gevoerd. De roomse kerk zag
namelijk de sacramenten als de genademiddelen bij uitstek. Via de sacramenten werd heiligende genadekracht in de
ontvangers ervan uitgestort. Geloof was daarbij niet noodzakelijk. De sacramenten hebben in zich zo'n kracht, dat zij
simpel krachtens de bediening ervan (ex opere operato) hun heilzaam werk doen. De preek kreeg een ondergeschikte
plaats. De prediking brengt het heil niet tot de mensen, maar bereidt hen slechts voor op het ontvangen van de sacramenten.
Je kunt de Reformatie van de zestiende eeuw één fel protest tegen deze opvatting van Rome noemen. Uit de Schrift
ontdekten de reformatoren het hoge belang van het (gepredikte) Woord. Paulus verkondigt dat het geloof vrucht is van het
Woord, dat gepredikt wordt (Rom. 10:14) en hij schrijft dat het God behaagd heeft door de dwaasheid van de prediking
te redden hen, die geloven (1 Kor. 1:21). Deze schriftplaatsen en andere brachten de reformatoren ertoe niet de
sacramenten, maar het gepredikte Woord prioriteit te geven in de bemiddeling van het heil. Deze prioriteit komen wij tegen
in zondag 25, antwoord 65, wanneer daar beleden wordt, dat de Heilige Geest het geloof in ons hart werkt door de
verkondiging van het heilig Evangelie.

Het sacrament gaat niet voorop, maar komt in het voetspoor van het gepredikte Woord. Artikel 33 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis zegt dat God de sacramenten 'gevoegd' heeft bij het Woord van het Evangelie. Dat woordje is typerend
voor de plaats die de Reformatie aan de sacramenten gaf. Zij komen 'bij' het Woord, zij illustreren en garanderen het
Woord. Er wordt in de sacramenten geen genadekracht 'uitgestort' (Rome), maar Gods beloften, die wij al in de preek
mochten horen, worden ons als in een schilderij voor ogen gesteld. Tegelijk zijn water, brood en wijn ook 'zegels' en
'panden', garanties van Godswege, dat Hij ons ook echt gééft wat Hij belooft.
Daarom zijn diensten waarin de doop bediend wordt of het avondmaal wordt gevierd, hoogtepunten te noemen. Bij het
Woord geeft de Here dan een indrukwekkend teken, dat Gods beloften van vergeving en heiliging heel persoonlijk,
zichtbaar en tastbaar ons op het hart bindt. (Calvijn zegt: 'De sacramenten nu brengen ook zeer duidelijke beloften aan en
hebben boven het Woord dit bijzondere, dat ze die beloften, als op een schilderij geschilderd, ons naar het leven voor
ogen stellen' (Institutie IV,14,5). De Here betuigt zijn liefde jegens ons daarin 'uitdrukkelijker ' dan door zijn Woord (
Institutie IV,14,6).)
Het gepredikte Woord is veel, maar Woord plus teken is meer!

De betekenis van het avondmaal
Dit alles geldt ook van het avondmaal. Wij vieren het. Wij stichten Christus' gedachtenis. Wij eten en drinken. Maar de
Here Jezus is de Gastheer en gebruikt onze actie voor zijn actie. Hij is het die ons bij brood en beker verzekert van zijn
hartelijke liefde en trouw. Hij schildert ons zijn zelfovergave aan het kruis voor ogen en garandeert ons met het brood, dat
wij eten, en de wijn, die wij drinken, dat Hij Zich voor ons gegeven heeft.
Zo komt Hij onze bezwaarde en verslagen harten te hulp en leert Hij ons al meer te rusten in zijn offerande. Het Evangelie,
dat wij elke zondag mogen horen, mogen wij bij het avondmaal zien, maar ook tasten en zelfs proeven. (Daarom is
Augustinus' typering van de sacramenten als een 'zichtbaar woord' niet geheel toereikend. Aan het avondmaal is het Woord
ook tastbaar en voelbaar. Het wordt er zelfs 'genoten'!) Wat is Gods neerbuigende goedheid groot over ons op die dag!
Toch is de omschrijving die onze Catechismus in zondag 25 van de sacramenten geeft, niet toereikend om daarin heel de
weelde van het avondmaal te vatten. De Catechismus brengt doop en avondmaal onder één noemer ('de sacramenten'),



maar daardoor blijven bijzondere aspecten van het avondmaal buiten zicht. Artikel 35 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis noemt het avondmaal een 'geestelijke maaltijd', waarbij Christus ons zowel Zichzelf als de verdiensten
van zijn lijden en sterven doet 'genieten'. Het formulier spreekt ervan, dat de Here onze ziel aan zijn tafel 'gevoed heeft'.
Een heel oude avondmaalspsalm (Ps. 34:9) legt ons op de lippen: 'Smaakt en ziet, dat de HERE goed is...' En het korte
formulier zegt dat wij aan zijn tafel 'genieten' een voorsmaak van de overvloed van vreugde, die Hij toegezegd heeft.
Dit alles geeft het avondmaal in onderscheiding van de doop een eigen kleur. Voor wie in geloof komt, is er aan Christus'
tafel veel 'te genieten'. Waar is Jezus meer onze trouwe Heiland dan aan zijn tafel, die zo getuigt van zijn hartelijke liefde en
trouw?

Er is bij het avondmaal ook heel duidelijk sprake van een belijdenis van onze kant. Wij nemen en eten. Wij 'verkondigen'
de dood van onze Heer, zoals Paulus beveelt in 1 Korintiërs 11:26. Het woordje 'verkondigen' heeft de betekenis van
'proclamerend uitzeggen'. Aan het avondmaal belijden wij de heilsbetekenis van Christus' dood. Ook dit belangrijke aspect
komt in de omschrijving van zondag 25 niet aan de orde. (Calvijn heeft voor dit aspect wel aandacht in zijn uiteenzetting
van het avondmaal (vgl. Institutie IV,14,19). Hij neemt onze belijdenisdaad ook op in zijn definitie van het sacrament: het
sacrament is een uitwendig teken, 'waardoor de Here de beloften van zijn goedertierenheid jegens ons aan onze
conscienties verzegelt ... en wij wederkerig onze vroomheid jegens Hem zowel voor Hem en de engelen als bij de mensen
betuigen' (Institutie IV,14,1). De Catechismus volgt hierin Calvijn niet, mogelijk om tegemoet te komen aan de luthersen,
vgl. G.P. Hartvelt, Tastbaar Evangelie, Aalten z.j., p. 10.) Wel in artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis,
wanneer daar gezegd wordt dat wij belijdenis doen van ons geloof en van de christelijke godsdienst.
Augustinus noemde het avondmaal 'een band van de liefde'. Het avondmaal bindt ons ook samen als broeders en zusters.
De gemeenschap met Christus verdiept de gemeenschap met elkaar. Doordat wij deel hebben aan het ene brood, zijn wij,
hoevelen ook, één lichaam (1 Kor. 10:17). Ook dit communale aspect ontbreekt in de Catechismus. Artikel 35 heeft het
wel: 'Kortom, we worden door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze
naaste'.
Tenslotte leert het avondmaal ons ook uitzien naar de bruiloft van het Lam (vgl. Luc. 22:15,16). Wij vieren het 'totdat Hij
komt' (1 Kor. 11:26). Ja, de grote toekomst wordt aan het avondmaal al als aangebroken beleefd. Wij genieten een
'voorsmaak', een voorproefje van de toekomstige overvloed van vreugde. Tegelijk zien wij uit naar het feest dat komt.

Conclusie
Het zal nu duidelijk zijn, dat de zondagen waarop het avondmaal gevierd wordt, heel bijzondere dagen voor ons zijn. De
Here komt dan op een heel eigen manier het gepredikte Woord illustreren en garanderen. Hij wil dan door een sprekend
teken ons het Evangelie op het hart binden. Daarbij geeft Hij ons aan zijn tafel het een en ander te 'genieten': de
gemeenschap met Christus, de gemeenschap met elkaar en de voorsmaak van de toekomstige overvloed van vreugde.
Daarbij doen wij op deze dagen op bijzondere wijze belijdenis van ons geloof, doordat wij de heilsbetekenis van Christus'
dood proclamerend uitzeggen. Wij vernieuwen dan plechtig onze geloofsbelijdenis. Wij zeggen, al vierend, opnieuw dat
Christus onze Redder is.
Alles bijeengenomen mogen wij stellen dat de viering van het avondmaal een hoogtepunt is in de omgang met de Here.
God geeft ons het sprekende bewijs van zijn liefde - denk aan een man die zijn bruid een trouwring geeft! - en ook wij
betuigen al etend en drinkend de Here onze liefde. God zegt ja op zijn beloften en wij van onze kant zeggen er amen op.
Bij dit hoogtepunt van wederzijdse liefde mogen wij niet zonder geldige reden ontbreken!


