
Voorwoord

Ik denk dat deze teksten niet goed tot hun recht komen als je ze gewoon doorleest. Het waagt een poging om weer te geven 
wat we met de kring uit een bijbeltekst gehaald hebben. Om echt iets te leren, om echt te weten wat God in zijn bijbel bedoelt 
en om het echt ten volle tot je door te laten dringen, moet je de bijbelteksten zelf lezen. Laat dit maar een paar suggesties zijn in
welke richting je het zou kunnen zoeken en bestudeer de bijbelteksten. Lees ze en lees ze over, denk erover na en bid God om 
wijsheid. Ik hoop dat het dan een enorme zegen voor je zal zijn.

Avondmaal

1 Kor 11:17-34, Mat 26:26-30

In Matteüs 26 staat beschreven hoe Jezus het avondmaal ingesteld heeft. In de eerste brief aan de Korintiërs stelt Paulus een 
aantal misstanden tijdens het avondmaal aan de kaak en vertelt hij wat het avondmaal betekent. 

Kort samengevat zegt Paulus: Als je avondmaal houdt:
- verkondig je de dood des Heren
- moet je het lichaam onderscheiden
- moet je jezelf eerst beproeven
- moet je dat op waardige wijze doen

Je verkondigt de dood van Jezus, je maakt het bekend. 

Het woord lichaam is het woord dat zowel voor het lijf van een persoon wordt gebruikt als voor ‘het lichaam van Christus’, de 
gemeente. Je moet het lichaam onderscheiden. Je moet doorhebben dat het avondmaal iets anders is dan een gewone 
maaltijd. Je moet doorhebben dat het om het lichaam van Christus gaat.

Je moet jezelf beproeven. Sta ik achter deze dingen? Geloof ik het? Geloof ik dat Jezus aan het kruis is gegaan voor de 
zonden? Wil ik dat verkondigen?

Neem het avondmaal vervolgens op waardige wijze.

Misschien dat Matteüs 5:22-24 er nog iets mee te maken heeft. Maak in dat geval eerst iets goed als je broeder iets tegen je 
heeft. Er staat dus niet dat je iets goed moet maken als jij iets tegen een ander hebt. Zolang die ander er geen probleem van 
maakt, moet je geen slapende honden wakker maken. Je doet niet veel goed als je tegen iemand zegt: “Misschien heb je het 
nooit geweten, maar ik mag je niet. Wil je me vergeven?” Nee, je hebt iets goed te maken als je weet dat de ander iets tegen 
jou heeft.
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