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Geen aanneming des persoons 
 
Jakobus 2 
1 Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, den Heere der 
heerlijkheid, met aanneming des persoons. dus; heb het geloof van de Heere Jezus Christus; 
namelijk zonder aanneming des persoons. 
2 Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een 
sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding; 
3 En gij zoudt aanzien dengene, die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen: Zit gij hier 
op een eerlijke plaats; en zoudt zeggen tot den arme: Sta gij daar; of: Zit hier onder mijn 
voetbank; 
4 Hebt gij dan niet in uzelven een onderscheid gemaakt, en zijt rechters geworden van kwade 
overleggingen? 
5 Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen = armen van geest= zij 
die hun oude mens, hun ego, voor dood houden. Zij die de oude mens afleggen en de 
nieuwe mens aandoen= gelovigen dezer wereld, om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen 
des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, die Hem liefhebben? 
6 Maar gij hebt den armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken rijk voor de 
wereld; een groot ego, en trekken zij u niet tot de rechterstoelen? 
7 Lasteren zij niet den goeden naam, die over u geroepen is? 
8 Indien gij dan de koninklijke wet= Nieuwe Verbond der Genade volbrengt, naar de Schrift: 
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel; 
9 Maar indien gij den persoon aanneemt, zo doet gij zonde zonde is alles wat niet uit het 
geloof is , en wordt van de wet bestraft als overtreders. 
 
Kolossensen 3 
23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; 
24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient 
den Heere Christus. praktisch liefhebben is dienen.  
25 Maar die onrecht, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is 
geen aanneming des persoons. 
 
Persoon 
 
Bij God is geen aanneming des persoons. In de Bijbel betekent ‘persoon’ de buitenkant van 
iemand. De buitenkant én de rol die hij speelt. Persona is een Latijns woord dat 
oorspronkelijk ‘masker’ betekende. Persoon is het uitgedrukte beeld van iemands wezen. In 
het Oude testament heet dat ‘aangezicht’. 
 
Deuteronomium 10 
16 Besnijdt dan de voorhuid uws harten laat uw hart vernieuwen ipv te leven onder Wetten 
en regels. Besnijdenis is de uitbeelding van het wegnemen van de oude mens, het vlees; dus 
besnijdenis staat voor wedergeboorte, en verhardt uw nek niet meer.  
17 Want de HEERE, uw God, is een God der goden, en een Heere der heren; die grote, die 
machtige, en die vreselijke God, Die geen aangezicht =persoon; buitenkant aanneemt, noch 
geschenk ontvangt; God is niet om te kopen met geschenken 
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God ziet het hart aan 
 
1 Samuël 16 
7 Doch de HEERE zeide tot Samuël: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, 
want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat 
voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. 
 
Voor de wereld is het uiterlijk en de uiterlijke vertoning het belangrijkste maar de Heere 
prikt daar doorheen. De mens kijkt naar het uiterlijk maar de Heere kijkt naar het hart. Hoe 
iemand eruit ziet en wat hij doet of hoe hij leeft, speelt voor God geen enkele rol. Dat doet 
er voor Hem niet toe. De mens ziet aan wat voor ogen is maar God ziet het hart aan. De 
Heere weegt en proeft het hart. Het is de bedoeling dat ons hart de zetel is van het geloof. 
 
Psalm 15 
1 Een psalm van David. HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer 
heiligheid? 
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de Waarheid spreekt; 
 

Uiterlijk verbergt innerlijk 
 
Psalm 53 
2 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk 
onrecht; er is niemand, die goed doet. 
3 God heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand 
verstandig ware, die God zocht. 
4 Een ieder van hen is teruggekeerd, te zamen zijn zij stinkende geworden, er is niemand, die 
goed doet, ook niet een. 
 
Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot een toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
 
Mattheüs 15 
17 Verstaat gij nog niet, dat al wat ten monde ingaat, in den buik komt, en in de 
heimelijkheid wordt uitgeworpen? 
18 Maar die dingen, die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelve ontreinigen 
den mens. 
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19 Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, 
dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. 
20 Deze dingen zijn het, die den mens ontreinigen; maar het eten met ongewassen handen 
ontreinigt den mens niet. 
 
Hoe iemand is en hoe iemand zich gedraagt, zegt niets over het wezen van die mens. Het is 
juist omgedraaid; ons uitwendig gedrag moet ons innerlijk verbergen! Bijbels gezien woont 
er immers geen enkel goed in de mens; dus heeft hij heel wat te verbergen…De natuurlijke 
mens heeft heel wat op zijn hart! De natuurlijke, oude mens, wil niks van God weten. Met 
een ongelovig hart kun je niet naderen tot God. Een ongelovig hart is dood voor de Heere.  
 
Rein hart 
 
Er woont geen enkel goed in de natuurlijke mens. En daardoor is er geen communicatie met 
God mogelijk. De erfzonde staat in de weg. Maar God kan daar wat aan doen voor degenen 
die dat willen. Het enige wat daarvoor nodig is, is geloof. Door geloof in de Heere Jezus 
Christus vernieuwt en reinigt Hij je hart. Direct bij wedergeboorte komt de Heilige Geest 
namelijk in je hart wonen. Door de inwonende Heilige Geest ben je bekwaam gemaakt om 
God te kunnen dienen. Bekwaam gemaakt om vrijmoedig te naderen tot de Troon van 
Genade. Bekwaam gemaakt om aan Zijn Tafel aan te zitten. 
 
Lukas 22 
29 En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft; 
30 Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 
twaalf geslachten Israëls. 
 
Hebreeën 10 
21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; 
22 Zo laat ons toegaan met een Waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 
water. 
 
Psalm 51 
12 Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest. 
 
Mattheüs 5 
8 Zalig= behouden zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. 
 
Gelovig hart 
 
Psalm 40 
7 Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; 
brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist. 
8 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. 
9 Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet torah= onderwijzing is in 
het midden mijns ingewands. 
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Hebreeën 10 
5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, 
maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; 
6 Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. 
7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te 
doen, o God! 
 
De Heere liet Israël van alles doen. Hij liet ze allerlei offers brengen. Dat staat in Leviticus één 
en twee. Maar daarna zei de Heere; uw offerande heb Ik niet gewild. Terwijl Hij ze Zelf 
voorgeschreven had! Waarom wilde Hij ze dan niet? ‘Ze dienen Mij met de lippen maar hun 
hart is verre van Mij’. Het gaat de Heere niet om de religieuze voorschriften. Het gaat bij 
Hem niet om de buitenkant. De Heere wil een gelovig hart. De Heere wil een besneden hart; 
een hart dat bekwaam is om de Heere te dienen. Een hart gevuld met de Heilige Geest. Een 
nieuw hart. 
 
Jesaja 29 
13 Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij 
met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij 
vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn; 
 
Markus 7 
5 Daarna vraagden Hem de Farizeën en de Schriftgeleerden: Waarom wandelen Uw 
discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? 
6 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, 
gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij. 
7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen; menselijke 
regels  
 
Geloof 
 
Ook nu wordt er nog gedacht dat als men zich maar aan de regels houdt, dat het dan 
allemaal wel goed komt. Dat als de voorschriften en tradities en leefregels van de kerk 
nageleefd worden dat God daar dan wel genoegen mee neemt. Dat als men een beetje 
netjes en humaan leeft dat het dan wel los zal lopen. Nee dus. Geloof is er niet om de mens 
te verbeteren, tot de orde te roepen of beschaving bij te brengen. Geloof is er niet om ons 
een geluksgevoel te bezorgen of makkelijk door het leven te helpen. Geloof in de Heere 
Jezus Christus zorgt er op de eerste plaats voor dat wij bekwaam zijn om de Heere te kunnen 
dienen. Wij zouden in onderwerping de Geest in en door ons laten werken. Daartoe zijn wij 
verlost en is de Geest in ons hart komen wonen.  
 
Offerande 
 
De Heere wil van ons totale overgave en onderwerping aan Hem en Zijn Woord. De Heere 
wil dat ons hart aan Hem toebehoort. Hij wil dat wij onszelf aan Hem aanbieden als een 
welgevallige offerande. Net zoals de Heere Jezus Christus Zich hedentendage nog steeds als 
Hogepriester, als een welriekend offer, aanbiedt aan de Vader.  
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Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
 
Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
 
Religie  
 
Religie of godsdienst veronderstelt dat de mens door eigen werken of door eigen denken 
zou kunnen komen tot God. Maar men komt helemaal niet door eigen werken tot God. 
Godsdienst slaat op uiterlijke zaken. Er is een héél groot verschil tussen geloof en religie. 
Religie hoort bij de wereld. (zie studie Alleen geloof) Voor de wereld zijn gedrag en 
uiterlijkheden belangrijk. Maar God kijkt naar de binnenkant. De buitenkant doet voor Hem 
niet mee. Met de buitenkant heeft de Heere allang afgerekend. God kijkt naar het hart. Hij 
wil dat wij ongeveinsde en oprechte liefde voor Hem hebben. Hij wil dat wij Zijn Woord in 
ons binnenste planten en ons denken daardoor laten veranderen. Als het Woord in ons 
geplant is, woont Christus in ons. Als wij leven vanuit zijn Woord, leven wij naar de Geest en 
zal Hij ons binnenste vernieuwen. Dan worden wij, inwendig, steeds meer het Beeld van 
Christus gelijkvormig.  En dit zal in ons praktische leven ook verandering brengen. Het 
praktische leven van de gelovige is het product van de inwonende Geest. ‘Het Woord van 
Christus wone rijkelijk in ons’ en dat zal ons wezen veranderen en ook onze blik op het leven 
hier op aarde.  
 
Kolossensen 3 
16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, 
met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid 
in uw hart. 
 
De Geest verbindt 
 
Wat gelovigen bindt, is hun liefde voor het Woord van God. Liefde voor de Waarheid waarin 
ze de Heere Jezus Christus hebben gevonden. De Bijbel zou centraal staan. Het gaat niet om 
elkaars uiterlijkheden. Wij kennen elkaar niet meer naar het vlees want wij zijn allemaal 
nieuwe schepselen. Wij zijn allemaal wedergeboren in de nieuwe Schepping. De natuurlijke 
mens met zijn buitenkant is dood voor God. En daarom zouden wij onze medegelovigen ook 
niet meer beoordelen naar het vlees. Gelovigen hebben een gemeenschappelijke 
levensbeschouwing die hen aan elkaar bindt.  
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2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar 
het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Nieuwe mens 
 
Onder het Nieuwe Verbond hebben wij de Geest ontvangen; hebben wij nieuw leven 
ontvangen. Door God worden wij slechts gezien als nieuw schepsel. Onder het Oude 
Verbond had men alleen de natuurlijke mens waarin dan wellicht het Woord van God 
woonde en dat kon uitwerking hebben in hun levenswandel. Maar zij waren niet 
wedergeboren. Wij hebben echter het Leven van Christus ontvangen. God rekent alleen 
nog naar de nieuwe mens. Maar Hij verwacht wel dat wij dat nieuwe leven, dat wij uit 
Genade hebben ontvangen, in Zijn Hand geven. Wij zouden onze oude mens voor dood 
houden en Zijn Opstandingsleven leven. Dat kan alleen wanneer wij weten wat onze positie 
in Christus is. Bijbelstudie, kennis van Zijn Woord, is daarvoor noodzakelijk. 
 
Overwinnaars 
 
God houdt zich niet bezig met onze oude, natuurlijke mens. Deze is dood door zonden en 
misdaden. Wat onze oude mens ook doet, voor God maakt het niks uit. Het Nieuwe Verbond 
kent namelijk geen ‘moeten’. God geeft ons geen regels om de oude mens onder controle te 
houden. God heeft de oude mens juist weggedaan en heeft ons een nieuwe natuur gegeven. 
Wij mogen tesamen met Christus deelhebben aan de Goddelijke natuur. Zijn Geest, Zijn 
Natuur in ons staat boven alle aardse machten en krachten. Ook boven die van Satan en zijn 
personeel. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Wij hebben in Hem de wereld en de oude 
Schepping overwonnen.  
 
2 Petrus 1 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid. 

 

Johannes 16 
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij 
verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
 
Romeinen 8 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
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Het laatste Avondmaal 
 
 

 
 

 
 
Het laatste Avondmaal 
 
Iedereen kent wel een schilderij van het laatste avondmaal. Daar zit de Heere in het midden 
van ‘een stelletje ongeregeld’; de discipelen. De discipelen hebben elkaar niet uitgezocht. Ze 
waren allemaal verschillend van karakter, beroep en achtergrond. Ze gaven gewoon allemaal 
gehoor aan de Oproep van de Heere om Hem te volgen. Net zoals wij gehoor hebben 
gegeven aan Zijn Oproep. Wij zijn als kinderen van God allemaal leden van het Lichaam van 
Christus. Allemaal verschillende individuën qua uiterlijk en karakter en beroep en familie. Bij 
de Heere is geen aanneming des persoons. Alle wedergeborenen zijn door de Geest 
verbonden tot het Lichaam van Christus. Het zogeheten laatste avondmaal is eerder het 
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eerste avondmaal! Het is namelijk de uitbeelding van de eenheid van de Gemeente. Voor 
ons is de tafel toebereid oftewel klaargemaakt. Wij zitten allemaal aan dezelfde tafel omdat 
wij gehoor hebben gegeven aan Zijn oproep om tot Hem te komen.  
 
Mattheüs 11 
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 
 
Mattheüs 4 
17 En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult 
worden. 
18 En zij, terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd. 
 
Geestelijk Voedsel 
 
Marcus 14 

22 En als zij aten, nam Jezus brood, en als Hij gezegend had, brak Hij het, en gaf het hun, en 
zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. 
 
De Heere nam het brood brak het en deelde het uit. De Heere geeft ons voedsel; neemt en 
eet dit is Mijn Lichaam voor u. En daarna zou dat brood zijn werking doen. Maar dit Brood is 
ter versterking van Zijn Lichaam. Ter versterking van ons geestelijk leven. Niet voor de 
uitwendige mens maar de inwendige mens. We leven niet van brood alleen maar van het 
hele Woord van God…Het Brood is de uitbeelding van het leven van Christus oftewel  het 
Woord van God. Hij wil ons Daarmee voeden. (zie ook de studie ‘Manna’) Dáárom nodigt Hij 
ons aan tafel.  
 
De Heere bepaalt en niet de kerk 
 
In de kerken is het omstreden wie er aan die tafel mag aanzitten. Hoe verschrikkelijk dat zij 
juist degenen die dat brood heel hard nodig hebben, wegsturen. Het is de Heere Die bepaalt 
wie aan Zijn Tafel mag zitten en niet de kerken. De Heere is tenslotte het Hoofd van deze 
Tafel; omdat Hij het Hoofd is van het Lichaam, de Gemeente. Het Avondmaal is de 
uitbeelding van de gemeenschap die we met elkaar en met Christus hebben. En Hij nodigt 
alle gelovigen uit. Al Zijn Kinderen mogen aanschuiven aan Zijn Tafel. Zonder uitzonderingen. 
 
Lukas 4 
4 En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal 
leven, maar bij alle woord Gods. 
 
Hogepriesterlijk Werk 
 
In het Johannes Evangelie komt het laatste Avondmaal als zodanig helemaal niet voor. Maar 
wel staat er de voetwassing van de discipelen door de Heere. Het avondmaal is net als de 
voetwassing de uitbeelding van het hedendaagse Hogepriesterlijk Werk van de Heere Jezus 
Christus. Hij is sinds Zijn Opstanding Hogepriester van het Nieuwe Verbond naar de ordening 
van Melchizédek.( zie studie Hogepriester). Hij voedt ons met Zijn Woord en Hij wast onze 



9 

 

voeten. Hij reinigt ons van onze zonden zodat wij, nog levend in het vlees, de Heere Jezus 
Christus kunnen dienen.  
 
Genesis 14 
18 En Melchizédek,Rechtvaardige Koning koning van Salem Vredevorst, bracht voort brood 
en wijn  en hij was een priester des allerhoogsten Gods Pas in het Nieuwe Testament kon de 
Heere Jezus Christus deze Hogepriesterlijke functie vervullen  
 
Hoe vaak? 
 
1 Korinthe 11 
25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze 
drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult 
drinken, tot Mijn gedachtenis. 
26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt 
den dood des Heeren, totdat Hij komt. 
 
Er staat nergens in de Bijbel dat wij het ritueel van het brood en de wijn moeten doen. Er 
staat ook nergens hoe vaak we dat zouden doen. Verkondig de dood van de Heere Jezus, 
totdat Hij komt, staat er. Toen de Heere Jezus stierf aan het kruis, stierf de hele Schepping. 
De oude, natuurlijke mens, óók die van de Heere Jezus, stierf aan het kruis. De opgestane 
Heere Jezus Christus is Eersteling van de nieuwe Schepping. De dood des Heeren verwijst 
naar de Opgewekte Christus. Het Brood en de Wijn verwijzen naar het nieuwe 
Opstandingsleven waaraan wij, in Christus, ook deelnemen. Daarom staat er ook Bloed van 
het Nieuwe Testament. Het bloed vergoten aan het kruis, was immers bloed van het Oude 
Testament! 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een de Heere Jezus voor allen de hele 
mensheid gestorven is, zij dan allen gestorven zijn de hele mensheid, de oude Schepping is 
dood voor God. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven degenen die  
wedergeboren zijn in de nieuwe Schepping  , niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, 
Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees oude mens; en indien wij ook 
Christus naar het vlees de Heere Jezus gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet 
meer naar het vlees. Nu kennen we de Heere niet meer als de Heere Jezus maar als de 
wedergeboren Heere Jezus Christus 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is indien iemand wedergeboren is, die is een nieuw 
schepsel; het oude het oude leven, de oude mens, de oude Schepping is voorbijgegaan, ziet, 
het is alles nieuw geworden.  
 
2 Timotheüs 2 
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met 
Hem leven; 
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Kruik Water 
 
Marcus 14 
12 En op den eersten dag der ongehevelde broden, wanneer zij het pascha slachtten, zeiden 
Zijn discipelen tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij heengaan, en bereiden, dat Gij het pascha eet? 
13 En Hij zond twee van Zijn discipelen uit, en zeide tot hen: Gaat henen in de stad, en u zal 
een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volgt dien; 
14 En zo waar hij ingaat, zegt tot den heer des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal, 
daar Ik het pascha met Mijn discipelen eten zal? 
15 En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed; bereidt het ons aldaar. 
16 En Zijn discipelen gingen uit, en kwamen in de stad, en vonden het, gelijk Hij hun gezegd 
had, en bereidden het pascha. 
17 En als het avond geworden was, kwam Hij met de twaalven. 
 
De discipelen maakten zich druk over wie het Pascha zou moeten regelen. De Heere Jezus zei 
tegen hen; maak je niet druk jongens, ga maar naar Jeruzalem. Daar zul je een man 
ontmoeten met een kruik water op zijn schouders. Volg hem. Hij brengt jullie naar de heer 
des huizes en die zal jullie naar de opperzaal (bovenzaal) brengen. Die opperzaal is al 
helemaal klaargemaakt voor jullie. Daar kan de maaltijd plaatsvinden. Jullie hoeven verder 
niks te regelen. Jullie hoeven alleen maar de Waterman te volgen. Piece of cake. 
 
De geestelijke betekenis  
 
Die onbekende, niet met name genoemde Mens, is een type van de verborgen Christus. 
Water is een beeld van het Woord van God en dus ook een beeld van de Geest. Wie van Mij 
drinkt, krijgt nooit meer dorst; oftewel zal niet sterven. Een kruik staat typologisch voor de 
mens die gevuld moet worden met de Heilige Geest.(zie ook de studie ‘het Werk van de 
Heilige Geest’). De Opperzaal is typologisch de Hemel. Daarom zaten de discipelen daar ook 
direct na de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Dat is typologie want vanaf dat 
moment zijn gelovigen immers, tesamen met Hem, in de Hemel gezet.(zie studie Wat is de 
Hemel). De Heer des Huizes is God de Vader. Dus typologisch staat in deze verzen; Niemand 
komt tot de Vader dan door de Zoon. Door de Waterman, het Woord, de Heere Jezus 
Christus, te volgen, kom je terecht bij de Heer des Huizes. Hij wijst je de Weg naar de 
Opperzaal. Als de Heilige Geest in je komt wonen, word je mede met Hem in de Hemel 
gezet. Je bent dan wedergeboren en neemt dan deel aan de nieuwe Schepping.  
 
Jesaja 44 
3 Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw 
zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen. 
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
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Wat is Pascha? 
 
Numeri 9 
5 Gij zult een volkomen ongeschonden; zonder gebreken lam hebben, een manneken, een 
jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. 
6 En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse 
gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. 
7 En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den 
bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen. 
 -- 
10 Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot den morgen; maar hetgeen daarvan 
overblijft tot den morgen, zult gij met vuur verbranden. 
 -- 
12 Zij zullen daarvan niet overlaten tot den morgen, en zullen daaraan geen been breken; 
naar alle inzetting van het pascha zullen zij dat houden.  

Exodus 12 
13 En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het 
bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, 
wanneer Ik Egypteland slaan zal. 
14 En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest 
vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting.  
 

Pascha =is Hebreeuws en Pesach is Grieks en betekent ‘voorbijgaan’. Het Pascha is een feest 

ter herinnering aan de uittocht uit Egypte van het Volk Israël na slavernij. Bij de maaltijd 
moest een lam zonder mankementen als offerdier geslacht en gegeten worden. Bloed van 
het geslachtte lam moest aan de deurposten worden gesmeerd. Na het eten moest alles wat 
nog over was van het lam van tafel worden gehaald. Er mocht niks van het lam, het 
offerdier, overblijven tot de volgende dag en de botten mochten niet worden gebroken. Wat 
nog over was van het lam mocht niet gegeten worden maar moest verbrand worden buiten 
de legerplaats. Op straffe des doods.  
 
Deelhebben aan hetzelfde Leven 
   
Typologisch  staat ‘eten’ in de Bijbel voor ‘gemeenschap hebben met’. Deelhebben aan 
hetzelfde voedsel staat voor deelhebben aan hetzelfde leven. Het lam is een type van de 
Heere Jezus; Hij ging immers als een lam naar de slachtbank. Het slachten en het eten van 
het Paaslam is een type van het lijden en sterven van de Heere Jezus. De botten van het lam 
mochten niet gebroken worden. Ook bij de Heere Jezus aan het kruis brak men Zijn Benen 
niet. 
 
Jesaja 53 
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als 
een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht 
zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 
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Johannes 19 
33 Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij 
Zijn benen niet. 
 
Alles is nieuw geworden 
 
Na het eten van dit lam werd alles wat ervan overbleef, van tafel gehaald. Dat wat van het 
Paaslam overgebleven was, mocht op straffe des doods, niet meer gegeten worden maar 
moest buiten de legerplaats verbrand worden. Dat betekent dat wij met het vorige leven, de 
oude Schepping en de oude mens geen gemeenschap meer zouden hebben. Het Oude 
Verbond der Wet is voorbij dus zouden wij niet meer leven onder Wetten en regels. Op 
straffe des doods want als je één Wet volbrengt ben je verplicht ze allemaal te volbrengen. 
En dat is onmogelijk. Van het vorige leven, het eerste leven oftewel het oude leven, zouden 
we niet meer eten. Al het oude is voorbij, ziet alles is nieuw geworden. Het opgegeten 
Paaslam is een type van het einde van het Leven onder het Oude Verbond. De dood van de 
Heere Jezus betekende het einde van het Oude Verbond der Wet. De Heere Jezus heeft ons 
verlost van de Wet.  
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. 
 

2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Galaten 5 
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is 
de gehele wet te doen. 
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de 
genade vervallen. Als iemand onder de Wet leeft, moet hij aan alle wetten voldoen. Diegene 
kan geen aanspraak maken op Zijn Genade. Je kunt niet een beetje werken en een beetje 
geloven. Het is alles of niets. Iemand die onder de Wet leeft, kan niet erven. 
 
Brood en Wijn 
 
Nadat de discipelen het Pascha gevierd hadden met de Heere Jezus in de Opperzaal en alles 
van het Paaslam was weggehaald, kwam er nóg een maaltijd op tafel. Namelijk Brood en 
Wijn. Brood en Wijn zijn een type van het Leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. 
Brood verwijst naar de Heere Jezus Christus, het Woord, het Levende Brood. Wijn verwijst 
naar bloed en dus naar leven. Het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Eeuwig 
leven. Daarna is het Pascha ook niet meer terug te vinden in de Bijbel. Het was als 
herinnering aan de verlossing van de slavernij. Pascha is overgegaan in het Avondmaal; 
Brood en Wijn. Dit is ook ter gedachtenis aan verlossing maar dan van zonden, dood en Wet 
en de oude Schepping. Het deelnemen aan een leven onder het Nieuwe Verbond der 
Genade. 
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Brood  =   Lechem  =   mjl    =    40.8.30    =   78 

Wijn    =   Jajin        =     nyy  =  50.10.10    =   70 

Pascha  =  Pesach   =  jsp  =    8.60.80   =  148 

 
Johannes 6 
47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. 
48 Ik ben het Brood des levens. 
49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven. 
50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete wij zouden 
gemeenschap hebben met Hem en Zijn Woord. Wij zouden deelnemen aan Zijn 
Opstandingsleven. Daarvoor moeten wij de oude mens uit doen en de nieuwe mens 
aantrekken. Oftewel; niet meer ik leef maar Christus in mij., en niet sterve. 
51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet,  
Degenen die deelhebben aan mijn Opstandingsleven, degenen die in gemeenschap leven 
met Mij, die zullen voor eeuwig leven die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik 
geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. 
 
Psalm 104 
15 En den wijn, die het hart des mensen verheugt blijdschap is vrucht van de Geest en 
verwijst hiermee naar het Nieuwe Verbond, doende het aangezicht blinken van olie =type 
van de Heilige Geest; en het brood = het Woord, de Heere Jezus Christus, dat het hart des 
mensen sterkt.  
 
Alleen geloof 
 
Dit Opstandingsleven, dit nieuwe Leven (Brood en Wijn), komt ná het offer van de Heere 
Jezus (het lam). Voor iedereen is er de kans om deel te nemen aan dit nieuwe leven. Voor 
iedereen is er kans om aan tafel te gaan met de Heere; om Brood te eten en Wijn te drinken. 
Het enige wat daarvoor nodig is, is geloof. Bij Wedergeboorte is men automatisch een 
nieuw schepsel en neemt men deel aan de nieuwe Schepping. Zélfs Judas mocht samen met 
de Heere Jezus zijn brood in de kom dopen. Als wij ontrouw zijn, blijft de Heere getrouw. 
 
Marcus 14 

22 En als zij aten, nam Jezus brood, en als Hij gezegend had, brak Hij het, en gaf het hun, en 
zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. Het is één en hetzelfde Brood en typologisch blijft het 
dat ook.  
23 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien; en zij dronken allen uit 
denzelven. 
24 En Hij zeide tot hen: Dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor 
velen vergoten gestort wordt. 
25 Voorwaar, Ik zeg u, dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien 
dag, wanneer Ik dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. 
26 En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg. 
 

Johannes 13 
25 En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot Hem: Heere, wie is het? 
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26 Jezus antwoordde: Deze is het, dien Ik de bete, als Ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als 
Hij de bete ingedoopt had, gaf Hij ze Judas, Simons zoon, Iskariot. 
 
Maaltijd houden  
 
Eten van dezelfde tafel en drinken uit dezelfde beker is de uitdrukking van de gemeenschap 
die men heeft. In ons dagelijks leven hebben wij eten gewoon nodig om te (over)leven. Maar 
we houden de maaltijd bij gelegenheid ook met het gezin, met vrienden of collega’s. Dat 
gaat over gemeenschap met elkaar, samen iets gemeenschappelijks delen. Eten is in de 
ruimste zin van het woord; alles wat je tot je neemt. Er komt van alles bij ons binnen via 
onze ogen en oren. Sommige dingen maken indruk en ander zaken zijn niet de moeite 
waard. Wij bepalen voor een groot deel zélf wat we willen behouden van wat binnenkomt.  
De rest gaat er weer uit. Zoals bij de stofwisseling. Ons leven bestaat uit communicatie 
bestaat uit relaties die wij hebben, uit gemeenschap met anderen. En dat komt typologisch 
allemaal tot uitdrukking in de maaltijd. 
 
Maaltijd in de Bijbel 
 
1 Korinthe 10 
14 Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst. De Korinthiërs worden 
gewaarschuwd door Paulus. Zij zijn wel wedergeboren maar bedroeven de Geest. Ze zijn 
voornamelijk met de wereld bezig. 
15 Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij, hetgeen ik zeg. Paulus laat hen in vragende 
vorm zien wat de Gemeente, het Lichaam van Christus, inhoudt 
16 De drinkbeker der dankzegging , dien wij dankzeggende zegenen dankzeggen en zegenen 
is hetzelfde en betekent dat er goede, mooie woorden over gesproken worden, is die niet 
een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een 
gemeenschap des lichaams van Christus? Is de beker van dankzegging die wij zegenen en 
waarvan wij gezamenlijk drinken niet een teken van gemeenschap met het Hogepriesterlijke 
Bloed van Christus? En is het brood dat wij breken niet een teken van gemeenschap van het 
Lichaam van Christus? 
17 Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen ééns broods 
deelachtig zijn. Het is één brood zoals het Lichaam van Christus Eén is; vele leden maar tóch 
Eén Lichaam. Alle lichaamsdelen hebben een andere functie. Ieder heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid. 
18 Ziet Israël, dat naar het vlees is het natuurlijk Israël. De Gemeente is geestelijk Israël; 
hebben niet degenen, die de offeranden eten de priesters aten van het altaar. De offers 
waren bestemd voor de Heere maar degenen die de praktische dienst deden voor de Heere 
die mochten meedelen in de maaltijd van de Heere. Op basis van hun praktische priesterlijke 
dienst gemeenschap met het altaar? Wanneer men de offeranden eet van het altaar heeft 
men gemeenschap met het altaar. Heeft men gemeenschap met de Heere Jezus Christus. 
Altaar staat typologisch voor de dienst aan God. Als men dus daarvan eet, dan leeft men 
daarvan. Wij leven onder het Nieuwe Verbond van de dienst aan de Heere. Degenen die 
onder Wet leven kunnen niet van het Altaar van de Heere eten.  
19 Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? 
20 Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen niet- Joden offeren, zij den duivelen offeren, en niet 
Gode; en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Elke maaltijd werd eerst 
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geofferd aan één van de vele afgoden. Daarna pakten zij het terug en aten het zelf op. 
Daarmee aanvaardden zij het leven van de afgoden; gemeenschap met de demonen. Eten is 
leven; leven delen met. 
21 Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen; gij kunt 
niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen. de Korinthiërs 
verbonden zich meer met aardse zaken dan met zaken van de Heere. Zij zouden 
gemeenschap hebben met de Gemeente, Zijn Lichaam.  
 
In het Oude Testament is de profetische betekenis van elke maaltijd een uitbeelding van het 
leven onder het Nieuwe Verbond ofwel van het Koninkrijk. In het Nieuwe Testament staat er 
buiten Mattheüs, Lukas en Markus nergens iets over de instelling van het avondmaal. 
Behalve in bovenstaande Korinthebrief. In vers zeventien wordt als enige een duidelijke 
verklaring gegeven over het avondmaal. Maar is een uitgebreide uitleg eigenlijk wel nodig? 
Want in de hele Bijbel gaat elke maaltijd altijd over leven en gemeenschap. Elke maaltijd is 
een type van de Maaltijd die de Heere bereid heeft door Zijn Opstanding; het leven onder 
het Nieuwe Verbond der Genade. In de Bijbel is zelfs het woord tafel alleen al de uitbeelding 
van gemeenschap! De tafel drukt in de Bijbel iets gezamelijks uit. Je zit samen aan de tafel. 
Aanzitten is leven en gemeenschap hebben vanuit de rust. De rust van het Nieuwe Verbond 
der Genade. (zie ook de studie Alleen Geloof) 
                      
Bruiloft  
 
In het Grieks betekent ‘gamos’ zowel bruiloft als maaltijd. De vertalers hebben daar 
problemen mee: zullen wij het vertalen met maaltijd of met bruiloft? Beiden spreken over 
praktische, levende gemeenschap oftewel het tot stand brengen van gemeenschap. 
Gemeenschap is verbondenheid en vertrouwen; men eet van hetzelfde voedsel, men heeft 
deel aan hetzelfde leven. Men drinkt dezelfde wijn, men is één brood deelachtig, kortom; de 
maaltijd is gemeenschap.  Een bruiloft brengt precies hetzelfde, ook in de Bijbel. Een bruiloft 
in de Bijbel is meestal niet een bruiloft maar alleen een maaltijd.  
 
Het Griekse woord ‘deipnon’ is vertaald met ‘avondmaal’. Hoewel het helemaal niet 
noodzakelijk is dat deze maaltijd op de avond gegeten wordt. Maar het verwijst naar het 
woord dapane. Dat betekent duur oftewel kostbaar. De Maaltijd des Heeren waar een dure 
prijs oftewel losprijs voor betaald is. De Heere Jezus is voor ons gestorven en heeft ons 
daarmee verlost van het Oude Verbond der Wet, de dood en de satan. Vanaf Zijn 
Opstanding leven wij onder het Nieuwe Verbond der Genade; nemen wij deel aan Zijn 
Opstandingsleven; houden wij maaltijd met Hem. 
 
Openbaring 3 
20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur 
opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. 
Als wij zijn Stem horen, Zijn Woord gehoorzamen oftewel de nieuwe mens aandoen,  
leven wij in gemeenschap met Hem. Dan eten wij van Dezelfde Tafel. Hij geeft Zijn Brood en 
Wijn, oftewel het Leven van het Nieuwe Verbond, aan de Zijnen. 
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Openbaring 19 
9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft 
des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. 
 
Dat is Mijn Lichaam, dat is Mijn Bloed 
Mattheüs 
 
Mattheüs 26 
26 En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den 
discipelen Typologisch blijft het Eén Brood hebben we in de Korinthebrief gelezen., en zeide: 
Neemt, eet, gemeenschap, verbondenheid dat is Mijn lichaam.= typologisch de Gemeente 
27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt  hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen 
daaruit; dankzeggen is zegenen en is hier een heildronk uitbrengen. De gedachte is dat men 
aan die mooie woorden deelkrijgt als men ervan drinkt. Klinken op het leven… 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed Bloed is typologisch leven des Nieuwen Testaments, 
Nieuwe Testament begon bij de Opstanding van de Christus. Dit is dus het Bloed van de 
Hogepriester. hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Dat Bloed reinigt 
onze dagelijkse handel en wandel van dode werken zodat wij bekwaam zijn de Heere te 
kunnen dienen. Let op; dit is niet het vergoten Bloed van de Heere Jezus aan het kruis. Dat 
was namelijk het bloed van het Oude Testament! 
29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, 
wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders. Letterlijk heeft de 
Heere Jezus geen wijn meer gedronken. Wel als de opgestane Heere Jezus Christus en toen 
was het Koninkrijk al aangebroken. Vanaf Zijn Opstanding is Hij in Zijn Hemelse Koninkrijk. 
30 En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg. Als de 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond naar de ordening Melchizédek brengt Hij Brood en 
Wijn voort… 
 
Genesis 14 
18 En Melchizédek, koning van Salem bracht voort brood en wijn  en hij was een priester des 
allerhoogsten Gods Pas in het Nieuwe Testament kon de Heere Jezus Christus deze 
Hogepriesterlijke functie vervullen. 
 
Dat is Mijn Lichaam, dat is Mijn Bloed 
Lukas 
 
Lukas 22 
14 En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem. 
15 En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha Pesach, Paasmaaltijd met u te 
eten, eer dat Ik lijde; 
16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het 
Koninkrijk Gods. 
17 En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: Neemt dezen, en deelt 
hem onder ulieden. 
18 Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk 
Gods zal gekomen zijn. Hetzelfde als vers zestien.  
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19 En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is 
Mijn lichaam, hetwelk voor= aan u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Alleen 
hier in Lukas wordt dit gezegd  
20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal de maaltijd wordt afgesloten met brood 
en wijn, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u 
vergoten wordt. Hetwelk voor velen vergoten wordt, staat in Markus. Dat voor velen 
vergoten wordt, staat in Mattheüs. Het Bloed van de Hogepriester reinigt alleen gelovigen 
en Zijn Bloed reinigt niet de hele wereld. 
 
Mijn Vlees en Mijn Bloed 
Johannes 
 
In het Johannes Evangelie komt het avondmaal niet voor. Maar in Johannes zes komt het 
brood en de maaltijd heel uitgebreid voor.  
 
Johannes 6 
32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het 
brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel. 
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven 
geeft. 
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood. 
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens;  Hij is het Levende Brood. Brood is 
leven. Wij hebben Leven ontvangen; nieuw leven; eeuwig leven.die tot Mij komt, zal 
geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. = zal niet sterven 
-- 
49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven. 
50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve. 
Gemeenschap aan Leven; Hij is het Levende Brood. Brood is leven.  
51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, 
die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees het begrip vlees 
heeft dezelfde betekenis als brood, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. Hij is het 
Levende Brood en Hij geeft Zichzelf aan ons; wij hebben Zijn Leven ontvangen. Ons leven is 
Christus. Het Leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Wij zijn tesamen met Hem 
gestorven en opgestaan en mede met Hem in de Hemel gezet.  
52 De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te eten 
geven? 
53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des 
Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Wijn is een 
uitbeelding van bloed. Bloed staat voor leven. Zijn Bloed staat voor het nieuwe 
Opstandingsleven; eeuwig Leven dus! 
54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem 
opwekken ten uitersten dage. Bloed verwijst in de Bijbel naar leven en niet naar de dood. 
Hij is het Levende Brood. Brood is per definitie leven. 
55 Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.  
56 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. Men zal deelhebben 
aan het Leven van Christus. In Christus zijn wij nieuwe schepselen. Dit staat ook in het 
Hogepriesterlijk gebed in de nacht dat Hij verraden werd. 
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57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij 
eet, dezelve zal leven door Mij. 
58 Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het Manna 
gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven. 
 
Het breken van het Brood 
Handelingen  
 
Handelingen 2 
41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen 
toegedaan omtrent drie duizend zielen. 
42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking 
des broods, en in de gebeden. Ze braken samen het Brood; avondmaal. Deze maaltijd is 
uitbeelding van de gemeenschap.  
43 En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de 
apostelen. 
44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; 
45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van 
node had. 
46 En dagelijks eendrachtelijk samen verantwoordelijk dragende; gemeenschap in den 
tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende samenkomst. , aten zij te zamen 
met verheuging en eenvoudigheid des harten; 
47 En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de 
Gemeente, die zalig werden. 
 
Hoe vaak? 
 
Handelingen 20 
7 En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te 
breken handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne 
rede uit tot den middernacht.  
 
Is bovenstaand vers een indicatie om elke week samen te komen om het avondmaal te 
vieren? Dit is namelijk de enige plaats in de Bijbel waar dit zo specifiek staat. Dat zou dan wel 
wat karig zijn om daar een Bijbels voorschrift van te maken. Natuurlijk mag je dagelijks of 
wekelijks of volhardend avondmaal houden. Maar er staat nergens in de Bijbel dat het zou 
moeten of dat dit een instelling is of een regel of een Wet. Nee, dit kan men zélf invullen. 
Men zou dat één keer per week kunnen doen maar er is geen verplichting. Er staat nergens 
een tekst in de Bijbel waarin staat hoeveel of hoe vaak wij avondmaal zouden houden. 
Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat wij leven in overeenstemming met de Wil van God. 
Dat wij leven in gemeenschap met Hem en Zijn Woord. Het draait bij de Heere nooit om 
rituele handelingen. Het gaat bij Hem niet om uiterlijkheden. Het draait niet om religie maar 
om geloof vanuit het hart.(zie ook de studie Alleen geloof) 
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Volgorde 
 
Er is geen vaste volgorde van Brood en Wijn. De verschillende Evangelisten noemen andere 
volgorden. Bij Paulus komt afwisselend eerst de Wijn en daarna het Brood. Wijn is het Bloed 
van Christus en dus het Leven van Christus. Wij zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt. 
Geest, Water en Bloed is allemaal Christus. Deel hebben aan het Leven van Christus wil 
zeggen dat wij deel hebben aan Zijn Lichaam. Bij Mattheüs en Markus is er eerst het Brood.  
Bij Lukas is er eerst de drinkbeker dan het Brood en daarna weer de drinkbeker. Brood is 
typologisch het Woord. De Heere Jezus Christus is het Woord en het Levende Brood. Brood 
staat voor het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Maar het gaat niet om een 
specifieke volgorde. Het maakt niets uit. We kunnen nu eenmaal niet eten en drinken 
tegelijk. De typologische betekenis is fundamenteel toch gelijk. 
 
Onwaardiglijk eten en drinken 
 
1 Korinthe 10 
16 De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een 
gemeenschap des bloeds Bloed is Leven van Christus? Christus is de Opgestane Het brood, 
dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? 
17 Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam de Gemeente, alle gelovigen van na 
Zijn Opstanding, is Zijn Lichaam. Het Lichaam van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond 
naar de ordening van Melchizédek; de Heere Jezus Christus , dewijl wij allen ééns broods 
deelachtig zijn. Symbolisch blijft het één Brood omdat het ook Eén Lichaam is. 
 
De Korinthiërs waren erg gericht op de oude mens en de wereld. Er waren ruzies en 
scheuringen onder hen. Paulus roept hen tot de orde. En legt hen uit dat zij het Avondmaal 
vieren zónder daarbij aan de dienst en het Leven van de Heere te denken. Ze eten omdat ze 
honger hebben en drinken om dronken te worden. Daarbij ook nog de ogen uitsteken 
tegenover degenen die het minder hebben. Paulus roept ze tot de orde en zegt dat zij op 
deze manier het Avondmaal onwaardig nuttigen. Hij zegt niet dat ze geen Avondmaal meer 
mogen houden maar hij wijst ze erop wat de achterliggende gedachte van het Avondmaal is 
en dat ze dat in gedachten moeten houden. Onwaardiglijk eten en drinken slaat dus 
absoluut niet op mensen maar op de Maaltijd zélf. De kerken gebruiken deze verzen om 
mensen uit te sluiten van het Avondmaal. Typologisch bepalen deze instituten dus wíe er 
mag deelnemen aan het Lichaam en Leven van Christus! Terwijl elk kind van God in 
gemeenschap en verbondenheid zou leven met Hem en Zijn Lichaam.  
 
1 Korinthe 11 
20 Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Als jullie 
samenkomen om te eten, betekent dit niet dat tegelijk het Avondmaal gegeten zou worden. 
21 Want in het eten neemt een iegelijk te voren zijn eigen avondmaal; en deze is hongerig, en 
de andere is dronken.  
22 Hebt gij dan geen huizen, om er te eten en te drinken? Als je honger hebt of dronken wil 
worden, doe dat dan lekker thuis. Of veracht gij de Gemeente Gods, en beschaamt gij 
degenen, die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In dezen prijs ik u niet. 
23 Want ik heb van den Heere ontvangen Paulus was niet bij het Avondmaal in de  Opperzaal 
maar  hij heeft deze kennis rechtstreeks van de Heere ontvangen en zo geeft hij het ook 
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door aan de Korinthiërs. Als traditie, naar voorbeelden van gelovigen. Maar het zijn geen 
regels of voorschriften het is een gebruik. , hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere 
Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam;  
24 En als Hij gedankt had zoals gewoonlijk was bij een maaltijd, brak Hij het, en zeide: 
Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt dit staat niet in de grondtekst; 
doet dat tot Mijn gedachtenis. Het is één Brood dat om het te eten gebroken oftewel 
gedeeld werd. Om het uit te delen moet het in stukken worden gemaakt. Maar het blijft 
symbolisch één Brood waaraan wij allen deelhebben… 
25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, ter afsluiting van de 
maaltijd. Ná de Paasmaaltijd kwam dus het Brood en de Wijn op tafel. en zeide: Deze 
drinkbeker is het Nieuwe Testament Nieuwe Verbond in Mijn bloed Bloed van de 
Hogepriester dat ons voedt en reinigt. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn 
gedachtenis. Wijn in de Bijbel betekent altijd Bloed en Bloed staat typologisch voor Leven en 
niet voor de dood. Tot mijn gedachtenis betekent ‘denk aan mij’. Het betekent niet dat 
diegene dood is…Via de tekenen, de traditie van Brood en Wijn zouden wij bepaald worden 
bij Wie Hij is. Omdat wij Hem nog niet kunnen zien met stoffelijke ogen, kunnen wij Hem 
symbolisch herkennen in het Brood en de Wijn. 
26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt 
den dood des Heeren Dit is een vaststelling van een feit en geen opdracht. Er staat niet 
‘verkondig het lijden of het sterven van de Heere Jezus’. Nee, er staat ‘verkondig Zijn dood’. 
Hij is namelijk eenmaal gestorven, Hij heeft Zich opgeofferd, voor de zonden, de Wet en voor 
de wereld. Daartoe is Hij ook in de wereld gekomen! Door den dood des Heeren zijn de Wet 
en de zonden en de dood en de wereld overwonnen. En ook wij zijn, in Hem, voor de 
zonden, de Wet en de wereld gestorven. Voor altijd. Onze oude mens is samen met de 
Heere Jezus gekruisigd en onze nieuwe mens is met de Heere Jezus Christus mee opgestaan. 
Voor altijd en eeuwig. Onze oude mens doet voor God niet meer mee. Onze oude mens had 
door zonden en misdaden geen communicatie met God. Maar door geloof zijn wij 
wedergeboren, in Hem, in de nieuwe Schepping. En onze nieuwe mens is wél bekwaam om 
God te dienen. Het is dan ook de bedoeling dat onze nieuwe mens deelneemt aan het Leven 
van Christus. Dat Christus in ons leeft. Dat wij leven onder het Nieuwe Verbond. Dat wij ons 
dienstbaar opstellen. Dat wij in gemeenschap, in verbondenheid, met Hem en Zijn Woord 
leven. Dat wij onze blik omhoog richten in plaats van op de aarde. En dat komt 
overdrachtelijk allemaal tot uiting in het eten van het Brood en drinken van de Wijn. 
Deelnemen aan het Lichaam en Leven van de Heere Jezus Christus, onze Hogepriester, 
totdat Hij komt. Ter gedachtenis aan Wie wij nu nog niet zien. Tot het moment dat Hij 
wederkomt want dan hebben wij deze traditie niet meer nodig om aan Hem en het nieuwe 
Leven en Lichaam te denken. Dan is het niet meer nodig om ons eraan te herinneren Wie Hij 
is en wat Hij doet. Want als Hij komt, zullen wij oog in oog met Hem staan. 
27 Zo dan, wie onwaardiglijk op onwaardige wijze; zoals de Korinthiërs dronken of hongerig 
aan het Avondmaal aanzaten. Dat is dus niet de bedoeling. Daartoe moet je de symboliek, de 
traditie, niet misbruiken! dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig 
zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. We zouden niet aanzitten aan de tafel om alleen 
letterlijk te eten en te drinken. We zouden het Avondmaal niet gebruiken om onze oude 
mens te voeden. Maar wij zouden er elke dag bij stilstaan dat de Heere en onze Dienst aan 
Hem ons eten en drinken en dus ons leven zou zijn. Het gaat om het zichtbaar worden van 
Zijn Leven in ons…En deze tekenen van Boord en Wijn bepalen ons daarbij. 
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28 Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den 
drinkbeker. Paulus zegt tegen de Korinthiërs; kijk even in jezelf waartoe je Avondmaal houdt; 
Is het om aan de Heere en Zijn Leven in ons te gedenken of heb je gewoon honger?? 
29 Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet 
onderscheidende het lichaam des Heeren. Als je alleen eet en drinkt om je lichamelijk te 
voeden maar niet beseft dat het over gemeenschap met de Heere gaat dan zou je daar niet 
het Avondmaal voor moeten gebruiken. Als je dat wél doet, is dat erg ongepast. Als je het 
Lichaam van Christus niet kan onderscheiden in de traditie van Brood en Wijn; als je niet 
beseft wat de achterliggende betekenis van het Brood en de Wijn is, kun je beter niet 
deelnemen aan het Avondmaal.  
 
Spreuken 31 
6 Geeft sterken drank dengene, die verloren gaat, en wijn het Opstandingsleven van de 
Heere Jezus Christus dengenen, die bitterlijk bedroefd van ziel zijn de ongelovige, natuurlijke 
mens. 
 
Kruisdood herdenken?? 
 
De Roomse kerk heeft van het Avondmaal een herdenking van Zijn lijden en sterven 
gemaakt. Het kruis staat daarbij centraal. Het bloed wat daarbij vergoten is en zijn Lichaam 
dat gebroken is. Dit laatste is trouwens dubbel onwaar; de beenderen van de Heere werden 
immers niet gebroken. De tafel van de Heere is in de Roomse kerk een ‘offertafel’. Zij roept 
met het Brood en de Wijn de gelovigen op om Zijn kruisdood te blijven gedenken. Wat 
hebben zij dit slecht begrepen; het Avondmaal mag gevierd worden in plaats van bedrukt en 
bedroefd te nuttigen…Het gaat immers over het Opstandingsleven van de Heere Jezus 
Christus en onze gemeenschap en onlosmakelijke verbondenheid met Hem. Het Avondmaal 
gaat helemaal niet over dood maar over léven!! 
 
Hostie 
 
Door het eten van de hostie, het Lichaam van Christus, wordt ieder persoonlijk verenigd met 
Jezus zelf, volgens de Roomse kerk. Ze predikt dat de hostie en de wijn daadwerkelijk, dus 
letterlijk maar onzichtbaar veranderen in Christus Zélf en dat door dit heilige sacrament 
ieder persoonlijk wordt verenigd met de Heere Jezus. (?) Eén en één is twee dus het Roomse 
instituut bepaalt wie er wel en niet verenigd mogen worden met de Heere Jezus Christus. De 
kerk bepaalt dus wie Zijn Opstandingsleven mag leven. En mensen, zoals ik, die niet 
deelnemen aan de eucharistie zijn dan zonder de Heere? Ik heb dus het sacrament van de 
kerk nodig om verenigd te worden met Christus? Allemaal nonsens want wat dan te denken 
van de inwonende Geest op het moment van wedergeboorte? De Heere geeft niet om 
uiterlijkheden en kerkelijke Wetten en regels. Het gaat de Heere niet om religie. Bij Hem is 
geen aanneming van de persoon. Al wat nodig is om deel te hebben aan Zijn Lichaam en 
daarmee aan Zijn Leven is een gelovig en nederig hart. Dus eet en drink. 
 
Prediker 9 
7 Ga dan heen, eet uw brood met vreugde, en drink uw wijn van goeder harte; want God 
heeft alrede een behagen aan uw werken. 
                                                                                      Amen. 


