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Tafels in de Bijbel 
 
Tafel is een veelzijdig woord. Als je het woord opzoekt, staat er; een horizontaal blad met 
één of meerdere poten. Je kunt eraan eten. Of een plaat van steen, hout, metaal ter 
herinnering of vermelding van een feit. Je hebt ook de tafels van vermenigvuldiging. Ook zijn 
er wat uitdrukkingen met het woord tafel erin. ‘Iets van tafel vegen’, betekent een voorstel 
krachtig verwerpen. ‘Iets boven tafel krijgen’, betekent duidelijkheid scheppen. Synoniemen 
van het woord tafel zijn onder andere tabel, en lijst, en dis, of tablet. Een tafel houdt iets 
omhoog, of laat iets zien. Wat is de betekenis van tafels in de Bijbel? 
 
Er wordt iets gedemonstreerd 
 
We kennen nogal wat tafels in de Bijbel. Oftewel tafelen. Zo zijn er de ‘Stenen Tafelen” en 
ook de ‘vlezen tafelen’. We kennen ook de ‘tafel der toonbroden’; daarop wordt dus iets 
getoond. Er wordt iets gedemonstreerd, zodat men het kan zien of beleven. Op die manier 
trekt die tafel de aandacht.  
 
Exodus 35 
13 De tafel en haar handbomen, en al haar gereedschap, en de toonbroden; 
14 En den kandelaar tot het licht, en zijn gereedschap, en zijn lampen, en de olie tot het licht; 
 
2 Korinthe 3 
3 Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst 
bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in 
stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. 
 
Een kamer voor Elisa 
 
Tafels in de Bijbel hebben een overdrachtelijke betekenis, een symbolische functie. Waarom 
werd er bijvoorbeeld voor Elisa een kamer klaargemaakt met een bed, een stoel, een 
kandelaar, en een tafel? Dit meubilair in de kamer voor Elisa heeft een overdrachtelijke 
betekenis. De voorwerpen zijn een type van een geestelijke Waarheid. In een bed zou hij rust 
vinden, en rust is een verwijzing naar het Nieuwe Verbond der Genade. En een stoel heeft 
bijvoorbeeld te maken met onderwijs, denk hierbij aan de leerstoel in verband met het 
hoogleraarschap, en we kennen ook de preekstoel.  
 
2 Koningen 4 
8 Het geschiedde ook op een dag, als Elisa naar Sunem doortrok, dat aldaar een grote vrouw 
was, dewelke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het, zo dikwijls hij doortrok, 
week hij daarin, om brood te eten. 
9 En zij zeide tot haar man: Zie nu, ik heb gemerkt, dat deze man Gods heilig is, die bij ons 
altoos doortrekt. 
10 Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken, en laat ons daar voor hem 
zetten een bed, en tafel, en stoel, en kandelaar; zo zal het geschieden, wanneer hij tot ons 
komt, dat hij daar inwijke. 
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Uitspuwsel en drek op de tafels 
 
Jesaja 28 
5 Te dien dage zal de HEERE der heirscharen tot een heerlijke Kroon en tot een sierlijken 
Krans zijn den overgeblevenen Zijns volks;(het gelovig overblijfsel, in onze dagen de 
Gemeente) 
6 En tot een Geest des oordeels dien, die ten oordeel zit, en tot een sterkte dengenen, die den 
strijd afkeren (de ongelovigen, en in het bijzonder het ongelovige Joodse Volk) tot de poort 
toe.(de Heere wordt aan de ene kant verheerlijkt door de gelovigen, aan de andere kant 
brengt Hij een oordeel over de ongelovigen) 
7 En ook dwalen dezen (het Joodse Volk, de ongelovigen) van den wijn, en zij dolen van den 
sterken drank (als men teveel gedronken heeft, verliest men de werkelijkheid uit het oog); 
de priester en de profeet (de leidslieden van Israël; het ongelovige Israël) dwalen van den 
sterken drank; zij zijn verslonden van den wijn, zij dolen van sterken drank; zij dwalen in het 
gezicht (zij zien wel, maar bemerken niet); zij waggelen in het gericht.(= recht. Dat wat recht 
zou moeten zijn, is krom)  
8 Want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats schoon is. 
(De hele tafel is vol, met viezigheid)  
 
De Tafels zijn vol 
 
In de Bijbel kennen we de tafel dus vooral in overdrachtelijke betekenis. Hierboven in Jesaja 
achtentwintig staat dat de hele tafel vol is met ‘uitspuwsel en drek’. Het zou de bedoeling 
zijn dat er wat op tafel gezet wordt, maar de Heere kan er niks op kwijt. De Heere beklaagt 
Zich. Hij zegt; ‘Ik kan niks kwijt op de tafel van het ongelovige Israël’. Wat zou de Heere dan 
op de tafel willen hebben? Nou, het Woord…het Brood des Levens! 
 
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; die tot Mij komt, zal geenszins 
hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. 
 
Gebod op gebod, regel op regel 
 
Jesaja 28 
9 Wien zou Hij dan de kennis leren (aan wie zou Hij de Kennis leren?), en wien zou Hij het 
gehoorde te verstaan geven (aan wie zou Hij het gehoorde te verstaan geven?) Den 
gespeenden van de melk (onvervalste melk is volgens Petrus het Woord), den afgetrokkenen 
van de borsten? (het Joodse Volk is het moeder-volk kwijt. Het ongelovige Israël is het geloof 
van Abraham kwijt. Abraham had geen Wet om zich aan vast te houden) 
10 Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een 
weinig, daar een weinig.(het Joodse Volk is Wettisch; alles volgens regels en wetten) 
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Heerschappij van de Wet 
 
Wat zich op de tafels van Jesaja achtentwintig bevindt, hoort helemaal niet op die tafels 
thuis. Er zou goed aan gedaan worden om het direct te verwijderen. Maar dat gebeurt 
voorlopig nog niet. Wat die tafels met drek en uitspuwsel uitbeelden, staat in vers tien; 
gebod op gebod, regel op regel. Waarom kan het Brood des Levens niet op de tafels? Omdat 
er geen plaats is voor de Heere. Omdat men onder de Wet leeft! Heerschappij van de Wet, is 
leven onder gebod op gebod, en regel op regel. De werken van de Wet. Daar is geen plaats 
voor Kennis van de Waarheid. De tafel is vol, en de Heere kan niks kwijt.  
 
IJdele wandeling 
 
Heel dat Wettische systeem wordt dus beschreven als drek en uitspuwsel, of eventueel, de 
hele tafel met alles erop en eraan. De tafel is de uitbeelding van traditie, van cultuur, en dus 
ook van de Wet. Want de Wet, dat zijn voorgeschreven regels, ongeacht of ze zwart op wit 
staan. Of ze nu door de regering zijn voorgeschreven, of dat de gemeenschap ze hanteert 
zonder erover  na te denken. Wet is wet. Ook ongeschreven wet is wet. Dat noemt de Bijbel 
‘onze ijdele wandeling, die van de vaderen is overgeleverd’…Cultuur en traditie en regels.  
 
1 Petrus 1 
17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons 
oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze (in onderwerping, met eerbied en 
ontzag) den tijd uwer inwoning;(inwoning in ons vlees, in deze oude Schepping) 
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele 
(leeg, onvruchtbaar) wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; (cultuur, traditie, wet) 
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 
 
Multiculturele samenleving is onmogelijk 
 
Gek genoeg binden Wet en (ongeschreven) regels mensen aan elkaar. Een gemeenschap, 
een samenleving, is alleen mogelijk doordat mensen aan elkaar verbonden worden door een 
gemeenschappelijke cultuur. Daarom is een multiculturele samenleving een onmogelijkheid. 
Dat mag je tegenwoordig niet hardop zeggen. Maar een samenleving is nou juist een 
samenleving omdat het één cultuur is!  
 
Gemeenschappelijke levenswijze maakt een samenleving 
 
Men heeft het liefst de meeste dingen in het leven gemeenschappelijk. Een 
gemeenschappelijke levenswijze, een gemeenschappelijke levensbeschouwing, dát verbindt 
mensen met elkaar. En bij gemeenschappelijke interesses, heb je dan maar zo een gezellige 
vereniging of een belangenbehartiging. Dát is wat een samenleving is. Als we overwegend 
verschillende levenswijzen en beschouwingen hebben, en de ongeschreven regels ook nog 
eens ánders zijn, dan heb je wel het multiculturele, maar géén samenleving. Dat is het dan 
juist níet. Dat geeft juist verdeeldheid! 
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Samen eten 
 
Tafels in de Bijbel zijn daarom ook een uitbeelding van gemeenschap. De tafel staat voor een 
wijze van leven. Die aan die tafel aanzitten, worden geacht met elkaar verbonden te zijn. Het 
is uit drukking van gemeenschap, ze houden er dezelfde cultuur op na. Die cultuur wordt 
uitgebeeld in de tafel. Deze symboliek is tegenwoordig onbekend, maar in de praktijk kent 
men het wél. Als er iets te vieren valt, gaan we samen eten, dan gaan we samen aan tafel. Of 
samen uit eten bij een feestje. Door samen te eten, voelen we ons verbonden met elkaar. 
Ook als er iemand overleden is, eten we na de begrafenis samen een broodje. Dan wordt het 
vaak ook nog gezellig. Het is een gebruik. Waarom? Omdat het een uitdrukking van 
gemeenschap is. 
 
Gemeenschap is deelnemen aan hetzelfde leven, is zitten aan dezelfde tafel 
 
Gemeenschap staat voor leven. De tafel drukt de cultuur uit, waar we deel van uit maken en 
dat drukt gemeenschap uit. Iemand die helemaal alleen op de wereld is, heeft geen leven. 
Als je deel uit maakt van een collectief, een groep, dan heb je gemeenschap, dan heb je iets 
gemeenschappelijks; dan heb je leven. Deelnemen aan hetzelfde leven wordt uitgebeeld 
door de tafel.  
 
Joodse cultuur 
 
Jesaja 28 
5 Te dien dage zal de HEERE der heirscharen tot een heerlijke Kroon en tot een sierlijken 
Krans (=Kroon) zijn den overgeblevenen Zijns volks 
 
Dus de tafels uit Jesaja achtentwintig zijn de uitdrukking van de Joodse cultuur. Het gaat niet 
zozeer over de dagen van Jesaja, maar het gaat over het aanbreken van het Nieuwe 
Verbond. Het gaat over de dagen van ná de Opstanding van de Heere Jezus Christus. De 
Heere Jezus leefde onder het Oude Verbond der Wet, maar bij Zijn dood en Opstanding brak 
het Nieuwe Verbond der Genade aan. Sindsdien zit Hij aan de Rechterhand van de Vader, 
gekroond met Eer en Heerlijkheid, en heeft Hij Heerschappij over alles. Was de Tafel der 
Toonbroden in het Tabernakel ook niet omlijst met een Kroon?!  
 
Exodus 25 
23 Gij zult ook een tafel maken van sittimhout; twee ellen zal haar lengte zijn, en een el haar 
breedte, en een el en een halve zal haar hoogte zijn. 
24 En gij zult ze met louter goud (staat voor eeuwigheid) overtrekken; gij zult ook een gouden 
krans (=Kroon) daaraan maken, rondom heen. 
25 Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een hand breed; en gij zult een gouden krans 
(=Kroon) rondom derzelver lijst maken. 
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Nieuw leven 
 
Handelingen 2 
16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: 
17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest (Heilige 
Geest= eeuwig leven) op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw 
jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. 
18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van 
Mijn Geest (Geest= leven) uitstorten, en zij zullen profeteren. 
 
Sinds Zijn dood en Opstanding heeft de Heere Jezus Christus nieuw Leven ter beschikking. 
Dat zou Hij geven aan alle vlees. In Zijn Opstanding is Hij de eersteling van een nieuwe 
Schepping. Hij wilde dit nieuwe Leven, om te beginnen, geven aan het Joodse Volk, maar zij 
wilde dit niet. Zij wilde geen Woord des Levens, geen Brood des Levens dat uit de Hemel is 
neergedaald. Zij verwierp het nieuwe eeuwige leven, onder het Nieuwe eeuwige Verbond. 
(En verbond betekent gemeenschap). Er was geen plaats op de tafel. De Heere had vlak voor 
Zijn Opstanding nog geprobeerd die tafel leeg te krijgen… 
 
Hij keerde de tafelen om 
 
Johannes 2 
13 En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. 
14 En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars 
daar zittende. 
15 En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de 
schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om. 
16 En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; 
maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel. 
17 En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij 
verslonden. 
18 De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze 
dingen doet? 
19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven 
oprichten. 
 
Een oordeel over Israël 
 
De Heere kwam bij de tempel. De tempel staat hier voor heel het Joodse Volk. De Heere ziet 
de tafels met daarop alle handel. Het was een complete braderie. Het was economie en 
handel. Niemand kan trouwens ontkennen dat de Joden daar goed in zijn. Het Jodendom, 
ook het Judaïsme, is een zaak van handel. Die tafels, die markt in de tempel waren, en zijn 
nog steeds, een uitbeelding van het Jodendom. Het omvergooien van die tafels in de tempel, 
is een uitbeelding van wat de Heere in de toekomst zal doen met Israël. Een oordeel brengen 
over het Volk. Definitief. (zie studie ‘de zeventigste Jaarweek) 
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Titus 1 
14 En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid 
afkeren. 
15 Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, 
maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. 
16 Zij (het Joodse Volk) belijden, dat zij God kennen, maar zij (het Joodse Volk) verloochenen 
Hem met de werken (werken der Wet), alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle 
goed werk ongeschikt. 
 
Menselijke tradities 
 
Zolang die tafel daar blijft staan, is er geen plaats voor wat de Heere te bieden heeft. Israël 
is, vanaf het begin, tot voorbeeld voor alle volkeren. Hetzelfde verhaal geldt dus voor alle 
volkeren. Zolang men vasthoudt aan overgeleverde tradities, en cultuur, is er geen plaats 
voor het Woord van de Heere. Dan is er geen plaats voor de Kennis die de Heere ons wilt 
leren. Als wij vasthouden aan wat menselijke tradities ons hebben geleerd, komen wij niet 
tot Kennis van Christus. Als je aan die tafel wilt blijven aanzitten, dan komt er niks nieuws. 
Drek en uitspuwsel staan voor religie 
 
Israël tot voorbeeld voor de volkeren 
 
1 Korinthe 10 
1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, 
en allen door de zee doorgegaan zijn; 
2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de 
geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. 
5 Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de 
woestijn ter nedergeslagen. 
6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad 
zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 
7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven 
staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. 
8 En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op een 
dag drie en twintig duizend. 
9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en 
werden van de slangen vernield. 
10 En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden 
vernield van den verderver. 
11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot 
waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 
12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 
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Verschil tussen geloof en religie 
 
De tafels zijn dus een uitbeelding van de Joodse cultuur. Daarna van alle cultuur, met de 
nadruk op religie. Een cultuur wordt op de eerste plaats gevormd door religie. Er is een 
groot verschil tussen geloof en religie. Geloven doe je met je hart, maar religie hoort bij een 
werelds instituut of organisatie. Bij religie hoort gebod op gebod, regel op regel. Religie is 
Wettisch. Bij geloof hoort Genade, en daar horen geen regels of wetten bij. Als je er iets voor 
moet doen, is het geen Genade meer. Genade kent immers geen enkele verplichting. Religie 
hoort bij het Oude Verbond der Wet. Religie is dwang. Geloof en vrijheid horen bij het 
Nieuwe Verbond der Genade. 
 
Israël heeft het niet verkregen 
 
Romeinen 11 
5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel (gelovig overblijfsel) 
geworden, naar de verkiezing der genade.(Nieuwe Verbond der Genade) 
6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken (werken der Wet); 
anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het 
geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer. 
7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen (Zaligheid), ; maar de 
uitverkorenen(de Gemeente oftewel de heidenen) hebben het (Zaligheid)verkregen, en de 
anderen zijn verhard geworden.(kunnen als Volk nu niet tot geloof komen) 
8 (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te 
zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. 
9 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot 
een vergelding voor hen. 
 
Gal en edik 
 
Psalm 69 
22 Ja, zij hebben mij gal (bitterheid) tot mijn spijs gegeven; en in mijn dorst hebben zij mij 
edik (zure wijn) te drinken gegeven.(dit zijn ‘kruis-woorden’ van de Heere Jezus. Dit vers 
verwijst dan ook naar de kruisiging van de Heere Jezus en daarmee naar onze 
tegenwoordige Bedeling) 
23 Hun tafel worde voor hun aangezicht tot een strik, en tot volle vergelding tot een 
valstrik. 
24 Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien; en doe hun lenden gedurig waggelen. 
25 Stort over hen Uw gramschap uit; en de hittigheid Uws toorns grijpe hen aan. 
 
Bitterheid en zure wijn. Bitterheid is verontreiniging zodat het niet meer te eten is. Verzuring 
heeft met bederven te maken; eten dat te lang bewaard is, bedorven dingen. Het is de 
uitbeelding van wat het Joodse Volk de Heere aanbood; haar godsdienst, haar religie, en 
haar cultuur. Als de Heere Jezus wilde, mocht Hij daar deel vanuit maken. Zij wilden Hem 
zelfs met geweld Koning maken, binnen dat systeem. Maar de Heere wilde dat uiteraard 
niet. Hij bepaalt immers wat er op de Tafel komt! Maar de tafel blijft vol van drek en 
uitspuwsel. Gal en edik. Wet en religie. 
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Hun tafel worde tot een strik 
 
Psalm 69 
23 Hun (het Joodse Volk) tafel worde voor hun aangezicht tot een strik, en tot volle 
vergelding tot een valstrik. 
24 Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien (de Kennis wordt hen niet te verstaan 
gegeven); en doe hun lenden gedurig waggelen.(moeite om zich staande te houden. 
Individueel en als Volk. De lenden zijn in de Bijbel ook nog een beeld van de voortplanting. Er 
staat feitelijk dat ze met uitroeïing bedreigt worden) 
25 Stort over hen Uw gramschap uit; en de hittigheid Uws toorns grijpe hen aan. 
 
Hun Tafel, hun cultuur, hun Judaïsme, hun wijze van doen, wordt tot een valstrik. Gevangen 
in hun eigen religie. Psalm negenenzestig wordt dus aangehaald in Romeinen elf.  
 
Meer plaats op de Tafel van de niet-Joden 
 
Handelingen 28 
24 En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. 
25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, 
namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen, 
26 Zeggende: Ga heen tot dit volk (Joodse Volk), en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en 
geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 
27 Want het hart dezes volks (Joodse Volk) is dik geworden, en met de oren hebben zij 
zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de 
ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik 
hen geneze. 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen(niet Joden, gelovigen uit de 
tien-stammen) gezonden is, en dezelve zullen horen.(horen= gehoorzamen= geloven) 
 
De Tafel bij de Joden was vol, dus werd de Tafel bij de heidenen gebracht. Daar was meer 
ruimte op de Tafel. De Zaligheid, en het Woord van God gingen toen dus naar een ander 
Volk. In de Bijbel zijn heidenen niet- Joden. Bij hen weggenomen en gegeven aan een ander 
Volk.  
 
De tafel van het Nieuwe Verbond werd weggenomen, en ging naar de heidenen.  
 
Romeinen 11 
7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen (Zaligheid), ; maar de 
uitverkorenen(de Gemeente, oftewel de heidenen) hebben het (Zaligheid)verkregen, en de 
anderen zijn verhard geworden.(kunnen als Volk nu niet tot geloof komen) 
 
Jesaja 28 
11 Daarom zal Hij (God) door belachelijke lippen, en door een andere tong (de heidenen 
oftewel de Gemeente. Door andere tong= niet door Hebreeuwse taal) tot dit volk (het 
Joodse Volk) spreken; 
12 Tot dewelken (het Joodse Volk) Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft den moeden rust, en 
dit is de verkwikking; (Rust en verkwikking zijn beelden van het Nieuwe Verbond) doch zij 
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hebben niet willen horen.(horen= gehoorzamen= geloven De Joden houden zich vast aan het 
Oude Verbond der Wet en wilden/willen niks weten van het Nieuwe Verbond der Genade) 
    

De Zaligheid is gegaan naar ‘een volk met belachelijke lippen’. De zaligheid is van de Joden 
afgenomen, en naar de heidenen gegaan. De Gemeente zal voortaan bestaan uit gelovigen 
uit de Joden (twee-stammen), en gelovigen uit de heidenen (tien-stammen). De Heere Jezus 
Christus heeft de middelmuur des afscheidsels gebroken, oftewel de Wet weggedaan, die 
tussen de Joden, en de heidenen instond. Vanaf nu maakt het niet meer uit of je Jood of 
heiden bent, besneden of onbesneden bent. Het gaat er om of je wedergeboren bent. Vanaf 
de Opstanding van de Christus, telt alleen of je een nieuw schepsel bent; een nieuw mens. 
 
Efeze 2 
14 Want Hij (de Heere Jezus Christus) is onze vrede, Die deze beiden (Jood en heiden) één 
gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee (Jood en heiden) in Zichzelven tot één nieuwen 
mens zou scheppen, vrede makende; 
16 En opdat Hij die beiden met God in één lichaam (de Gemeente, Zijn Lichaam, bestaat 
vanaf Zijn Opstanding uit Jood en heiden. De Wet staat niet meer tussen hen in) zou 
verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 
 
De Stenen tafelen 
   
Exodus 24 
12 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Kom tot Mij op den berg, en wees aldaar; en Ik zal 
u stenen tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te 
onderwijzen. 
 
De Tafel komt dus voor in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Het is een oud begrip; 
het staat voor gemeenschap, cultuur, en dat wat de mensen bindt. En oorspronkelijk geldt 
dit ook voor de Tafelen der Wet; de Stenen Tafelen. Israël leeft volgens de Wet. Het Volk zit 
aan de Tafel van de Wet. De Woorden van die Wet staan op die Tafel geschreven. Kun je 
daarvan leven? Nee, op termijn niet. Daarom moest die Tafel ontruimd worden. Bovendien 
werd het een smeerboel met uitspuwsel en drek. En daarom moest de Wet beëindigd 
worden. 
 
Gezamenlijk eten 
 
Handelingen 2 
40 En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt 
behouden van dit verkeerd geslacht! 
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. 
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Petrus zei dan ook; wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Zodat men zou aanzitten aan 
een andere Tafel, zodat men behouden zou worden; Zalig zou worden. En degenen die tot 
geloof kwamen, aten dan ook gezamenlijk. Omdat wij niet meer weten wat ons nou bindt, 
verzinnen wij allerlei dingen om toch maar iets van gemeenschap te beleven. Maar wij, als 
gelovigen, zitten allemaal aan de Tafel des Heeren. Die Tafel komen we al tegen in het Oude 
Testament. In Psalm drieëntwintig. 
 
Tafel van het Nieuwe Verbond 
 
Psalm 23 
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt 
met mij; Uw stok en Uw staf (types van Opstanding), die vertroosten mij.(vertroosting 
betekent  in de Bijbel altijd vervanging. Het betekent dat er iets beters voor in de plaats 
komt) 
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders (het Joodse Volk, 
alle ongelovigen); Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.  
 
Deze Psalm gaat over de Heere Jezus Christus. Híj ging door het dal des doods; Hij ging erin 
en er weer uit. En Hij zei; ‘Ik vrees geen kwaad, want U bent met Mij’. De Heere Jezus was 
ervan overtuigd dat de Vader Hem zou opwekken uit de dood. Zíjn beker vloeide over, Zíjn 
Hoofd werd gezalfd. Deze Tafel is de Tafel van het Nieuwe Verbond der Genade. Het is de 
Tafel des Heeren omdat het Zíjn Tafel is. De Tafel is voor Hém bereid.  
 
Brood en Wijn op de Tafel van de Heere 
 
De Heere Jezus Christus nodigt ons uit om aan Zijn Tafel deel te nemen. Hij nodigt ons uit om 
deel te nemen aan Zijn Opstandingsleven. Het is de tafel waaraan gelovigen gemeenschap 
hebben met elkaar, en hun Hoofd. Dit komt ook tot uiting in de viering van bet Avondmaal 
met brood en wijn, symbolen van het nieuwe leven. (zie ook de studie ‘Avondmaal, Brood en 
Wijn’) 
 
De Tafel van het Nieuwe Verbond verontreinigen 
 
Het Joodse Volk verontreinigt de Tafel des Heeren door er zaken op te zetten die er niet 
thuis horen. Net zoals wettische Christenen doen. Bij het Nieuwe Verbond der Genade horen 
geen Wet en regels en geboden. Je kunt deze zaken niet kwijt op Zijn Tafel. Op Zijn Tafel 
staat het Brood des Levens. Je kunt niet leven onder een beetje Wet en een beetje Genade. 
Een weinig zuurdesem maakt het hele Brood zuur. Dan is de hele Tafel verontreinigd met 
uitspuwsel en drek. (zie ook de studie ‘alleen geloof’) 
 
Maleachi 1 
7 Gij brengt op Mijn altaar verontreinigd brood, en zegt: Waarmede verontreinigen wij U? 
Daarmede, dat gij zegt: Des HEEREN tafel is verachtelijk. 
-- 
12 Maar gij ontheiligt dien, als gij zegt: Des HEEREN tafel is ontreinigd, en haar inkomen, 
haar spijs is verachtelijk. 
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Eigen wetten en regels 
 
De Joden maakten hun eigen Wetten om zich niet aan de Wet van Mozes te houden. Gebod 
op gebod, en regel op regel. De oorsprong van het Judaïsme, het Jodendom, is niet de 
Mozaïsche Wet, maar de talmoed. De Wet van Mozes is niet doorslaggevend bij het Joodse 
Volk. (zie ook de studie ‘de Bergrede’) Net zoals bij de Roomse kerk de Bijbel niet 
doorslaggevend is, maar de catechismus; de kerkelijke leer. De Heere zei tegen het Volk; als 
jullie Mij zouden geloven, zouden jullie Mozes geloven. Maar jullie hebben je eigen wetten 
gemaakt, afkomstig uit Babel. Zoals alle godsdiensten ontstaan zijn in Babel… 
 
Johannes 5 
43 Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt 
in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. 
44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet 
zoekt? 
45 Meent niet, dat Ik u verklagen zal bij den Vader; die u verklaagt, is Mozes, op welken gij 
gehoopt hebt. 
46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij 
geschreven. 
47 Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven? 
 
Niet verplicht 
 
In het Nieuwe Testament wordt de Tafel geïllustreerd. Zo is er ook de inzetting van het 
‘Heilig Avondmaal’. Dat is symboliek. Het gaat immers niet over het Ware Brood en de Ware 
Wijn, het wordt daarin slechts uitgebeeld. Het enige Teken wat de Heere ons blijvend heeft 
nagelaten, is het brood en wijn op de tafel. Het is niet verplicht, en niet bij voorschrift! Het 
aanzitten aan de Tafel des Heeren, is vrijwillig. Heb je (geestelijke) honger? Dan kun je bij de 
Heere komen aanzitten. (zie studie ‘Avondmaal; Brood en Wijn’) 
 
De uitbeelding van onze gemeenschap met de Heere, en met elkaar 
 
De Avondmaalviering is de uitbeelding van wat-ons-bindt. Het is de uitbeelding van onze 
gemeenschap met elkaar, en met de Heere Jezus Christus. Hij is immers het Ware Brood. Wij 
eten van dezelfde Tafel, hebben gemeenschappelijke toewijding aan de Heere. Wij hebben 
allen ons leven aan de Heere gegeven. En als wij de Heere dienen, dan eten wij van Zijn 
Tafel. Dan zorgt Hij voor ons. Maar je moet wél aanschuiven natuurlijk. De Tafel staat klaar. 
Als je Hem niet wilt dienen, en niet tot Hem wilt wilt naderen, als je Hem niet erkent als 
Heere en Koning van je leven, dan zul je geen Brood ontvangen. (zie studie ‘Hij zorgt voor 
ons’)  
 
Bijbelse uitleg van het Avondmaal  
 
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) 
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15 Als tot verstandigen (als je verstandig bent, onderschrijf je het volgende wat geschreven 
is) spreek ik; oordeelt gij, hetgeen ik zeg.(Paulus laat hen in vragende vorm zien wat het 
Avondmaal 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 (Bloed is Leven, Opstandingsleven) van Christus?(Christus is de 
Opgestane! Christus is de Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek) Het brood, dat 
wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? (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. 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. (Symbolisch blijft het één Brood, omdat het ook Eén Lichaam is. 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) 
 
Elke maaltijd in de Bijbel gaat over leven en gemeenschap 
 
Er wordt in bovenstaande Korinthebrief een duidelijke verklaring gegeven over het 
Avondmaal, en het Lichaam van Christus. Het zijn allemaal retorische vragen, want is een 
uitgebreide uitleg eigenlijk wel nodig? In de hele Bijbel gaat namelijk elke maaltijd 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.  
 
De Rust van het Nieuwe Verbond 
 
In de Bijbel is dus zelfs alleen al het woord tafel de uitbeelding van gemeenschap! De tafel 
drukt 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. Het aanzitten aan de 
Tafel, en het eten en drinken van het Brood en de Wijn, drukt uit dat wij actief deelhebben 
aan het Opstandingsleven van Christus. Het Nieuwe Leven. Wij zijn nieuwe schepselen. Het 
is een uitbeelding van het aktieve Leven met Christus onder het Nieuwe Verbond, onder de 
Heerschappij van de Genade.  
 
Wijn is een beeld van het Nieuwe Verbond 
 
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. 
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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 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 (Door de dood des Heeren is er een einde gekomen aan het Oude 
Verbond der Wet. 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 éénmaal 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 
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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) 
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)  
 
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… 
 
Johannes 19 
33 Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij 
Zijn benen niet. 
 
Het Avondmaal gaat over het Opstandingsleven 
 
Het Avondmaal gaat over het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus, en onze 
gemeenschap, en onlosmakelijke verbondenheid met Hem, en Zijn Lichaam. Het Avondmaal 
gaat helemaal niet over dood, maar juist over léven!! Het leven onder het Nieuwe Verbond 
der Genade; het eeuwige Opstandingsleven van Christus, waaraan wij nú al deel kunnen 
nemen. Onze levenswijze, onze Christelijke cultuur, onze Tafel is dat wij leden zijn geworden 
van het Lichaam van Christus. De Gemeente. Waar wij het Hoofd dienen, dienen wij elkaar.  
 
Kritisch naar jezelf kijken 
 
Het gemeenschappelijk eten en drinken van brood en wijn, geeft uitdrukking aan de 
verbondenheid met elkaar. Onwaardig eten en drinken is dat je wel met elkaar eet, maar 
daarna niet in verbondenheid wil leven met het Hoofd en Zijn Lichaam. Laten we daarin 
kritisch zijn naar onszelf, in plaats van anderen uit te sluiten van de Maaltijd door Hem 
bereid. Het gaat er niet om of we veel of weinig zondigen. Het gaat erom of we de Heere 
dienen, of we, in de praktijk van ons leven, voor Hem beschikbaar zijn. Het gaat erom of we 
ons ervan bewust zijn dat we broeders en zusters zijn. Dát is waar de Tafel voor staat. 
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1 Johannes 1 
3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met 
ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met 
Zijn Zoon Jezus Christus. 
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. 
5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God 
een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 
6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, 
zo liegen wij, en doen de waarheid niet. 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben 
wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus (het Bloed van de Opgestane, 
het Bloed van onze Hogepriester de Heere Jezus Christus), Zijn Zoon, reinigt ons van alle 
zonde.(het Hoofd regelt de reiniging van Zijn Lichaam. De Hogepriester verzoent onze 
zonden bij God. Hij is onze Middelaar waardoor wij God kunnen dienen, ondanks onze 
zonden) 
 
Kan de Heere alles kwijt op Zijn Tafel? 
 
Kan de Heere alles kwijt op Zijn tafel? Of staat de tafel vol? Als je ziet waar Hij mee aankomt, 
zul je eerst heel wat weg moeten halen. Bij nader inzien, kun je de tafel beter helemaal 
omkeren. Alles eraf en schoonmaken, dan kan de Heere erop zetten wat Hij kwijt wil. Onder 
het Nieuwe Verbond der Genade heeft Hij ons veel meer te bieden dan onder het Oude 
Verbond der Wet. De drek en het uitspuwsel moeten eraf. Tijd voor een Beter Verbond. 
 
Hebreeën 7 
21 Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft 
gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening 
van Melchizedek). 
22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 
23 En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden 
altijd te blijven; 
24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 
25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo 
Hij altijd leeft om voor hen te bidden. 
 
Voor de rest van ons leven eten van de Tafel van de Heere 
 
Wij zitten aan Zijn Tafel, en eten de Maaltijd door Hem toebereid. Wij hebben deel aan Zijn 
Lichaam en Leven, aan Zijn Bloed, en aan Zijn Geest. We hebben deel aan al Zijn geestelijke 
Zegeningen in Christus, want wij zijn één Plant met Hem. Hij deelt Zijn Opstandingsleven uit 
aan ons. Wij mogen voor de rest van ons leven eten van de Tafel van de Heere. We mogen 
aanzitten, en zouden luisteren naar het Woord dat Hij tot ons spreekt. Hij zorgt voor ons, en 
geeft ons alles wat wij nodig hebben. En daar danken wij Hem voor. 
 
 
                                                                   Amen. 
 


