Bezinningsavond voor het Heilig Avondmaal – zaterdag 26 januari 2019
“Dat doet de deur dicht”
Uit het formulier:
Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en houden voor waardige medegenoten
van de tafel van Zijn Zoon Jezus Christus. Zij die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, eten en
drinken zichzelf een oordeel (1 Kor.11:28,29). Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus
vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn,
zich van de tafel des Heeren te onthouden en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk
van Christus.
Dit betreft allen die afgoden dienen; die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen;
die beelden vereren; die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen
magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten; allen die God, Zijn Woord en de heilige
sacramenten verachten; allen die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en
maatschappij willen veroorzaken; die meineed plegen; die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn,
niet gehoorzamen; allen die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven; die
echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken,
hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft.
Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die
Christus alleen voor Zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder
worden.
Uit de Bijbel: 1 Korinthe 6:8-11 en Jacobus 2:1-13
Enkele overwegingen bij het gedeelte uit het formulier
Na het noemen van de drie stukken maken we de balans op: ben ik nu waardig om aan Christus’ tafel
te gaan? Let op de uitdrukking dat God ‘voor waardig houdt’. Waardig zijn we in onszelf nooit, zowel
in zondekennis, geloof als dankbaarheid zijn we niet volmaakt. In het formulier is vooral de gezindheid
doorslaggevend, een gerichtheid op God.
Toch houdt vooral dit gedeelte veel oprechte christenen tegen om aan het Heilig Avondmaal deel te
nemen. Wie is vrij van de zonden dei hier genoemd worden? Er zit altijd wel iets bij waaraan je je
schuldig hebt gemaakt – Jacobus zegt dat je dan schuldig bent aan de gehele wet van God (Jac.2:10).
Daar komt de dreiging van het eten en drinken van een oordeel.
We moeten goed en nauwkeurig lezen. Inderdaad, aan de hand van alle tien geboden worden concrete
zonden genoemd. Ze worden aanstootgevende zonden genoemd. Van zulke zonden moeten we ons
concreet bekeren, door ze te belijden en te laten door de kracht van de Heilige Geest.
Maar als we weigeren ons te bekeren (‘eraan vasthouden’), dán is de deur van het Koninkrijk van God
echt dicht, en dus ook de toegang tot de Tafel. De Heere ontvangt aan Zijn tafel geen zondeloze mensen
(en dat is ruim!), maar Hij weigert mensen die hardnekkig aan hun zonden vasthouden. In hen is de
goede gezindheid niet die op God gericht is, maar een ik-gerichte gezindheid. Trouwens, wie met zulke
zonden leeft en daarom afblijft van het Avondmaal, ligt evengoed onder het oordeel van God. Afblijven
is nooit een veilige optie!
In feite gaat het hier over de zelftucht van de christen. Het formulier spreekt niet over de kerkelijke
tucht. Die is nodig als de zelftucht faalt. In dat licht staat het Censura Morum, de onderlinge vermaning.
Spannende vraag is óf we ons laten vermanen! De Tafel van de Heere moet heilig gehouden worden.
Hoe? Niet door alleen maar ‘heilige’ mensen te laten aankomen – dan blijft het leeg. De Tafel van de
Heere wordt heilig gehouden als onheilige mensen aangaan in een besef van hun eigen onheiligheid,
in het geloof dat ze heilig zijn in Christus’ bloed, en in het verlangen om heilig voor de Heere te leven.

Om te bespreken
1. Maakt dit gedeelte uit het formulier u wel eens bang om aan te gaan? Is dat terecht?
2. Kan de tucht in onze gemeente gezonder functioneren dan nu het geval is? Wat is nodig?
3. Zijn u de woorden ‘dat God zulken wil houden voor waardige medegenoten van de tafel van
Zijn Zoon Jezus Christus’ wel eens opgevallen? Wat zeggen ze u?
Uit de liedschat van de Psalmen:
Psalm 26 : 1, 2, 3, 4
Psalm 119 : 69
Uit de liedschat van de kerk:
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’macht
Is hier een hart, door vrees benard, vermoeid door ’s levens strijd?
Twijfel drukt u neer; gij struikelt telkens weer.
O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid!
Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij Zijn heerlijkheid.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
Voor elk wie wond’ren van Hem verwacht;
Ja wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht,
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht!
Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? Leg dan uw lasten neer!
Tob niet langer voort, vertrouw op ’s Heeren woord!
Hij hoort uw beê en schenkt u vreê in liefde eind’loos teer,
Zo gij slechts kunt geloven, niets is onmooglijk meer!
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
Voor elk wie wond’ren van Hem verwacht;
Ja wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht,
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht!

