56. Wat IS en DOET
het AVONDMAAL?

Het avondmaal is een verbond, de herinnering aan de belofte

Verder zei Hij tegen hem: Ik ben de HEERE , Die u uit Ur van de
Chaldeeën geleid heeft, om u dit land te geven om het in bezit te
hebben. Hij zei: Heere HEERE , waardoor zal ik weten dat ik het in
bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige
jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en
een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze
doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde
hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram
joeg die weg.
Vers 17 En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en
zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen
die stukken doorging. Op die dag sloot de HEERE een verbond met
Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de
rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat:
Genesis 15:7-11,17-18 HSV

- Bloed is levend en spreekt vanaf de aarde, vandaar dat God
niet wil dat je bloed eet (Genesis 4:9-10, 9:3-4, Leviticus
17:13-14, Handelingen 15:28-29)

- De Israëlieten moest een dier offeren om hun zonden te
verzoenen (Leviticus 1 t/m 7)
- De Israëlieten moesten een Lam nemen en het bloed aan de
deurpost doen zodat de doodsengel ze niet kon raken
(Exodus 12)

- Met bloed en een dier werd een verbond gesloten (Exodus
24:7-8)

Wat is het avondmaal?

En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het
gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem,
eet, dit is Mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker en
nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zij dronken er
allen uit. En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed
van het nieuwe testament, dat voor velen vergoten wordt.
Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de
vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw
zal drinken in het Koninkrijk van God. En toen zij de
lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.
Markus 14:22-26 HSV

Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven,
maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel.
Want het brood van God is Hij Die uit de hemel
neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.
Zij zeiden dan tegen Hem:
Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen
hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt,
zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft,
zal nooit meer dorst hebben.
Johannes 6:32-35 HSV

Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben
het manna gegeten in de woestijn en zij zijn
gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel
neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet
sterft.
Ik ben het levende brood, dat uit de hemel
neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal
hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven
zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven
van de wereld.De Joden dan redetwistten met
elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te
eten geven?

Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u
het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet
drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en
Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen
opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware
voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet
en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.
Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de
Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood
dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het
manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet,
zal in eeuwigheid leven.
Johannes 6:48-58 HSV

Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de
afgodendienst. Ik spreek toch tot u als tot verstandige
mensen , beoordeelt u dan zelf wat ik zeg. De drinkbeker
der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is
die niet de gemeenschap met het bloed van Christus?
Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap
met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is,
zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen
hebben deel aan het ene brood. Let op het Israël naar
het vlees: hebben niet zij die de offers eten,
gemeenschap met het altaar?

Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat
een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de
heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet
aan God, en ik wil niet dat u met de demonen
gemeenschap hebt.
U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de
drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben
aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de
demonen. Of willen wij de Heere tot jaloersheid
verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij?
1 Korinthe 10:14-22 HSV

Waarom ongezuurd brood en wijn?

U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een
mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of
van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot
de veertiende dag van deze maand, en heel de
verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten
tegen het vallen van de avond.
En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide
deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de
huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees
dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met
ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij
het eten.

Vers 12 Want Ik zal in deze nacht door het land
Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land
Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal
aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten
voltrekken, Ik, de HEERE .
En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen
waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u
voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die
verderf teweegbrengt , als Ik het land Egypte zal
treffen.
Exodus 12:5-8,12-13 HSV

Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein
beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?
Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een
nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd,
want ook ons Paaslam is voor ons geslacht:
Christus.
Laten wij dus feestvieren, niet met oud
zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid
en boosaardigheid, maar met ongezuurde
broden van oprechtheid en waarheid.
1 Korinthe 5:6-8 HSV

Hoe vaak kan/moet je het avondmaal vieren?

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap,
in het breken van het brood en in de gebeden. Vers 46 En zij bleven
dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van
huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich
, met vreugde en in eenvoud van hart;
Handelingen 2:42, 46 HSV
Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde broden per
schip van Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan,
waar wij zeven dagen verbleven. En op de eerste dag van de week,
toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken,
sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken;
en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht.
Handelingen 20:6-7 HSV

Wanneer kan/mag je aan het avondmaal?

Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u
samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste
hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u
is, en ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de
leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden
openbaar komen.
Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het
Avondmaal van de Heere. Want bij het eten gebruikt iedereen van
tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de één honger, terwijl
de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te
drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen
die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin
prijzen? Ik prijs u niet.

Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb
overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij
werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had,
brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat
voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken
van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe
testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die
drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit
brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de
dood van de Heere, totdat Hij komt.

Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet
of de drinkbeker van de Heere drinkt, is
schuldig aan het lichaam en bloed van de
Heere. Maar laat ieder mens zichzelf
beproeven en laat hij zó eten van het brood en
drinken uit de drinkbeker.
Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt,
die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat
hij het lichaam van de Heere niet
onderscheidt.

Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en
velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden
beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar
als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere
bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld
zouden worden.
Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten,
wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij
thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt.
Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven
wanneer ik kom.
1 Korinthe 11:17-34 HSV

Het avondmaal bij de wederkomst van Jezus

En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als
een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware
donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is
Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem
de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is
gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend ﬁjn
linnen te kleden, want dit ﬁjne linnen zijn de gerechtigheden
van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die
geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.
En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
Openbaring 19:6-9 HSV
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