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Samen eten – Het Avondmaal 

Inleiding 
Eten is belangrijk voor mensen, om in leven te blijven. Samen eten is voor de meeste mensen fijn, 

prettig, het bouwt relaties. Bij belangrijke gebeurtenissen eten we: Bruiloft - diner, geboorte - beschuit 

met muisjes, verjaardagen, het beginnen van een relatie- samen uit eten… etc. 

Je ziet in de Bijbel ook dat Jezus (voortdurend) eet samen met mensen. Het wordt hem zelfs 

verweten. 

Voor Jezus is samen eten belangrijk, zo belangrijk dat hij de avond voor Zijn sterven samen met zijn 

vrienden wil eten, er vurig naar verlangd heeft. 

 

Emmanuel vorige week:  

Tempel – God wil bij de mensen wonen 

- Ontmoetingsplek: de relatie tussen mens en God 

- Paradijs – tabernakel - tempel 

- Scheiding – God wil bij mensen zijn maar is onbereikbaar, aanwezig in de tempel maar niet toegankelijk 

- Voorafschaduwing – verwijzing naar Hemelse werkelijk – verwijzing naar Jezus 

- Jezus is de nieuwe tempel waarvan de glorie groter is dan van de eerste tempel (van Salomo) 

- De kerk het lichaam van Christus 

- Aan het eind (Openbaring) – geen tempel: God is onze tempel, met het Lam (Openbaring 21:22) 

- Tempel – God wil bij de mensen wonen 

Maaltijd houden - God en mensen 
Parallel aan lijn ‘Tempel: 

- Hof van Eden – Paradijs 

geen zonde – in vrijheid tot eer van God (Gen1 en 2) 

- Zondigende mens: 

Toch af en toe samen eten – maaltijd houden – God en mens 

 Sinai – tien geboden: Mozes Aaron, 70 oudsten 

 Brengen van de tienden naar de tempel – samen als volk eten 

Offers/brengen van tienden/eten jaarlijks terugkerende rituelen om zonde weg te 

nemen. Jaarlijks nodig (Hebr.10:1-4) 

- Jezus eet met zijn leerlingen/vrienden het Pesachmaal 

Tijdens het eten neemt Hij  

 Brood, zegent het: Dit is mijn lichaam 

 Wijn, zegt de dankzegging uit: Dit is mijn bloed – tot vergeving 

 Het volmaakte offer - eenmalig volledig afdoende 

- Ik zal dit niet meer doen met jullie tot in het Koninkrijk van mijn Vader/God 

- Bruiloft(smaal) van het Lam (Openbaring 19:9) 

Avondmaal 
Mattheus 26:17, 20, 26-30 

17 Het was de eerste dag van het Joodse Paasfeest. De leerlingen kwamen bij Jezus en vroegen: ‘Waar 

zullen we de paasmaaltijd voor u gaan klaarmaken?’ 

20 ’s Avonds gingen Jezus en de twaalf leerlingen samen eten.  

26 Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Hij 

zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan.’ 

27 Daarna nam hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Hij zei: ‘Drink allemaal uit 

deze beker.  

28 Want dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen 

gered worden, want hun zonden worden vergeven. Dat heeft God beloofd.’ 

29 Jezus zei ook: ‘Luister naar mijn woorden: Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken. Ik zal pas weer wijn 

drinken als ik samen met jullie in de nieuwe wereld van mijn Vader ben.’  

30 Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Daarna gingen ze op weg naar de 

Olijfberg. 
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Het Joodse Paasfeest 
Gevangenschap in Egypte – God verlost: 

Lam geslacht  

- bloed aan de deur - bescherming 

- roosteren om te eten - voeding 

 

Sterker dan de dood 

Door de rode zee – een nieuw begin 

 

Jaarlijks herdenken 

- Maaltijd als gehele familie – of meerdere families 

- Voorbereid – schoon huis, geen zuurdesem 

- Door de dood heen - Bevrijding  

- Iedereen betrokken 

 De jongste vraagt waarom doen we dit 

 De oudste aanwezige verklaart waarom dit gevierd wordt 

Tijdens dit feest deel Jezus Brood en wijn en geeft de opdracht dit te blijven doen totdat Hij dit met 

hen/ons zal doen in het Koninkrijk van God. – Instelling van het Avondmaal 

Betekenis van het Avondmaal 

Het sterven van Christus 

Gebroken lichaam - Brood 

Vergoten bloed, voor de vergeving van zonden – de Wijn 

1 Korinthiers 11:26 BGT 
Dat is dus de manier waarop jullie met elkaar brood moeten eten en wijn moeten drinken. Want daarmee laten jullie zien dat de Heer voor 

ons gestorven is. En dat moeten jullie blijven doen totdat de Heer terugkomt. 

Delen in de zegen van Christus’ dood 

Jezus geeft de opdracht ‘neemt, eet..’  Wanneer je daar gehoor aan geeft, je neemt het brood, je 

neemt de wijn, dan zeg je met die handeling ‘Ik wil die zegen van het sterven van Jezus, Zijn offer, 

laten gelden voor mijzelf.’ (Matt 26:26-28) 

Geestelijke voeding 

Werkelijk voedsel, brood en wijn, krijgen een geestelijke betekenis. We hebben geestelijk voedsel 

nodig. Jezus geeft hiermee voeding, verfrissing van onze ziel. Eten van het lichaam van Jezus en Zijn 

bloed drinken geeft eeuwig leven. (Joh 6:53-57) 

Dit voedsel is nodig voor ons geestelijke leven, onze zielen – levend in Jezus- en dat is danook wat 

het weergeeft en wat we ervaren wanneer we deelnemen aan het Avondmaal. 

Het lichaam van Christus: Eenheid van de gelovigen 

We eten samen het Avondmaal, in eenheid als lichaam van Christus. Paulus beschrijft dat ook  

1 Kor. 10:16, 17 BGT 

16 Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker met wijn. En we delen samen het 

brood. Zo vormen we een eenheid met elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij Christus horen, 

en gered worden dankzij zijn dood.  

17 Samen vormen we één geheel, omdat we samen van dat brood eten. 

Wat aan ons bevestigd wordt in het avondmaal 

Christus bevestigt Zijn liefde voor mij 

- Hij nodigt ieder van ons uit om deel te worden van Hem, zijn lichaam 

- In het Avondmaal bevestigt Hij wat hij heeft gedaan voor jou, persoonlijk,  

- Hij bevestigt opnieuw dat Hij van je houdt. 

Christus bevestigt dat alle zegeningen van Zijn redding ook voor mij gelden 

- Als ik inga op Jezus’ uitnodiging bevestigt Hij zijn aanwezigheid - Zijn leven verbonden met mijn 

leven 

- Hij maakt mij deel van Zijn lichaam –ik maak deel uit van zijn eeuwige familie 
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- En elke zegen die behoort bij het leven met Jezus is voor mij. 

- Het avondmaal is een voorafschaduwing van het bruiloftsmaal van de Koning – en ik ben 

uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam 

Ik bevestig mij geloof in Jezus 

Door aan het Avondmaal te gaan bevestig ik dat ik Jezus nodig heb en Hem vertrouw. Feitelijk 

proclameer ik ‘ Jezus, ik heb u nodig en ik vertrouw dat u mijn zonden vergeeft mij leven geeft en mijn 

ziel geneest. Want alleen door uw gebroken lichaam en vergoten bloed kan ik gered worden.’ 

Je erkent daarmee ook, telkens als je het brood eet en de wijn drinkt dat jouw zonden mede oorzaak 

zijn van het lijden en sterven van Jezus. 

 

Voor wie is het Avondmaal  

Voor wie gelooft in Christus 

Het Avondmaal is namelijk een onderdeel van het voortgaande leven met Christus, als christen. Een 

bewust leven als Christen betekent dan ook een bewust omgaan met het Avondmaal. 

Paulus waarschuwt in zijn brief aan de Korinthiërs dan ook voor misbruiken bij het Avondmaal. (1 Kor. 

11:29-30) 

Beoordeel jezelf 

- Relatie met God 

- Relatie met elkaar  

 Matt 18:20 – waar twee of drie… 

Met elkaar Avondmaal vieren: Jezus is aanwezig – hoe gaan we met elkaar om in bijzijn van 

Jezus…? 

 Paulus schrijft over eenheid in onderlinge relaties binnen het lichaam van Christus/de kerk 

De eerste christenen vierden het avondmaal tijdens de gewone maaltijden. Paulus beschrijft 

de situatie in Korinthe waarbij men vooral aan zichzelf denkt en niet aan de ander – Honger 

en dronkenschap (1 Kor.11:20-21) 

Hoe kun je op zo’n manier dan doen alsof je een lichaam bent en zorg hebt voor elkaar? Je 

onderscheidt blijkbaar het lichaam niet. 

 Voor alle vormen van aanbidding geldt feitelijk: onderscheid het lichaam – vgl Matt 5:23-24 

Kortom beoordeel jezelf – zodat je geen oordeel over je heen haalt. 

Gedoopt? 

- We hoeven niet gedoopte christenen niet uit te sluiten, de vraag is echter wel, waarom ben je dan 

nog niet gedoopt? 

Kinderen? 

Kunnen kinderen werkelijk de waarde van Jezus offerdaad voor ons leven naar waarde inschatten 

Leven ze al een leven van een christen zoals de Bijbel dat beschrijft? 

Aan het Joodse Pesach nemen kinderen deel, ze speelden een rol door de vraag te stellen “waarom 

doen we dit”, waarop vervolgens uitleg komt. 

We laten in de kerk dit oordeel over aan de ouders. Zij kennen hun kinderen het beste, en dragen 

verantwoordelijkheid, om te beginnen voor uitleg aan hun kinderen. 

Avondmaal vieren in CCG 
Relationeel en dus persoonlijk-in relatie met elkaar als familie 

- Enough 18 maart – samen eten en Avondmaal vieren 

- In aanloop naar Pasen: in de MC’s 

 Bespreek met elkaar 

 Eet met elkaar 

 Vier Avondmaal met elkaar 
(Handreiking GA! 16 maart 2016) 


