Bezinningsavond voor het Heilig Avondmaal – zaterdag 18 januari 2020
‘Christus’ bedoeling van het Avondmaal’
Uit het formulier:
Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het Avondmaal heeft
ingesteld, namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis [Lc. 22:19]. Wij zullen Hem op de volgende wijze
gedenken.
Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle, dat onze Heere Jezus Christus — volgens de beloften die
vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn — door de Vader in deze wereld is
gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig
hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van Zijn menswording tot aan het einde van Zijn leven op
aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid
vervuld, in het bijzonder toen Hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van
Gethsemané bloedig zweet heeft uitgeperst [Lc. 22:44].
Uit de Bijbel: Lukas 22: 14-23
Het gedenken door ons
‘Doet dit tot mijn gedachtenis’ heeft de Heiland bij de instelling van het Avondmaal gezegd (Luk. 22:
19; 1 Kor. 11: 24, 25). Wat bedoelt Hij daarmee precies?
Je zou het gedenken kunnen vergelijken met het geloven. Geloven wil zeggen: je open hand laten vullen
met Christus. Hij is de inhoud van het geloof. Zo zou gedenken te typeren zijn als je open mind laten
vullen met Christus. Er is dan geen ruimte in je geest waarvan Christus niet de inhoud vormt. We
hebben daarbij het gedenken in zijn volle betekenis te verstaan van denken, spreken en doen.
Het denken: het geestelijk tot je nemen van alles wat het evangelie over de Heiland en in het bijzonder
Zijn lijden, sterven en opstanding vertelt.
Het spreken: in lofzang, belijdenis en getuigenis verwoorden wat de Heere Jezus als Middelaar en
Verlosser voor je betekent.
Het doen: je in je handel en wandel laten inspireren door wat de Heiland in Zijn zelfovergave aan het
kruis voor je gedaan heeft en als de Opgestane voor je doet.
Het is daarbij de Geest die ons alles te binnen brengt of indachtig maakt wat Jezus ons gezegd heeft
(Joh. 14: 26). Wanneer wij zonder deze hulp van de Geest de herinnering aan Jezus moesten gaande
houden dan zou zijn geestelijke nalatenschap bij ons niet veilig zijn.
Paulus laat in 1 Korinthe 11 zien hoe dit gedenken bij het Avondmaal beschadigd kan worden door het
zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heeren (vers 27). Dit gebeurt in de gemeente van
Korinthe doordat men geen oog heeft voor elkaar (vers 21). Het is verleidelijk om dit negeren van elkaar
in verband te brengen met het niet onderscheiden van het lichaam (vers 29.), waarbij dan het woord
‘lichaam’ behalve op het lichaam en bloed van de Heere ook slaat op de gemeente als zijn lichaam (1
Kor. 12: 27). Het gaat dan niet alleen om een miskenning wat van wat Christus met de overgave van
Zijn lichaam en bloed voor ons gedaan heeft, maar ook om een verachten van Zijn gemeente.
Uit: Woordenboek voor bijbellezers onder redactie van dr. A. Noordegraaf, dr. G. Kwakkel, dr. S. Paas,
dr. H.G.L. Peels, dr. A.W. Zwiep
Om over door te spreken
1. Wat is (voor u) het doel van de avondmaalsviering?
2. Valt het accent bij de viering van het Heilig Avondmaal op wat wij doen, of op wat God doet?
Praat daar ’s met elkaar over door.
3. Reageer op de onderstaande woorden:
‘Gelovig gedenken betekent een zodanig gedenken dat het verleden in de volheid van de tijd
geschiedt, het geloofsleven in het heden versterkt en bevestigt.’

Wij zingen:
Psalm 77: 7, 8
Psalm 63: 2, 4
‘k Wil U o God mijn dank betalen
'k Wil U, o God. mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied;
het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met Uw gunst omringen,
meer dan een Vader zorgdet Gij;
Gij, milde bron van zegeningen,
zulk een ontfermer waart Gij mij!
Uw trouwe zorg zou mij bewaren,
Uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deez' avond roept mij, na mijn zorgen,
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank! Reeds in de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.
Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots, waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die Uw heil verwacht.
Eens, aan de avond van mijn leven,
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, hier mij gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

